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Plats och tid Folkets Hus, Torsås, 2012-03-12, 18.30 – 20.30       
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Joachim Håkansson, förbundschef Kalmarsunds Gymnasieförbund § 24 
 Hannes Liedstrand, tillförordnad ekonomichef § 24  
   
  
  
Utses att justera Marcus Johansson, C och Hans Larsson, S       
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-03-14  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 24 - 35 

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

Organ  
  

 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2012-03-12   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-03-14 Datum för anslags 
nedtagande 

2012-04-05 

    
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 Nej Anders Palmér, M 

Sören Bondesson, S Ja       
Eva-Kristina Berg, C Ja       
Roger Pettersson, TP Ja   
Henrik Nilsson Bokor, S Nej       
Sten Bondesson, C, ordförande Ja       
Marie Jansson, KD Nej       
Christina Lönnqvist, S Ja       
Ewy Svensson, M Ja       
Marcus Johansson, C Ja  
Peter Ludvigsson, S Ja       
Anita Borg, C Ja   
Lars Sjöholm, MP Nej   
Johnny Hansson, SD Nej       
Margareta Ohlin, FP Ja   
Inga-Britt Karlsson, S Ja       
Pär Larsson, C Nej Jörgen Johansson, C  
Monica Fredriksson, TP Ja       
Bernt Nykvist, S Nej Britt-Marie Swedestam, C      
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  Nej       
Roger Isberg, S Ja       
Linda Eriksson, C Ja       
Birgitta Arvidsson, S Ja  
Magnus Svensson, M Ja       
Christina Svensson, C Ja       
Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 24 - 35     
 
§ 24 Information från Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 25 Allmänhetens frågestund 
§ 26 Avveckling av Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
§ 27 Arkivreglemente för Torsås kommun 
§ 28 Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering  
§ 29 Revidering av skolskjutreglemente 
§ 30 Revidering ekonomireglemente 
§ 31 Medborgarförslag – Ställ upp en flaggstång vid kommunhusets entré 
§ 32 Medborgarförslag – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan 
 alternativ webbradio 
§ 33 Medborgarförslag – Medverka till att upprätta en Speakers Corner i byn 
§ 34 Medborgarförslag – Anlägg ett Motorland 
§ 35 Medborgarförslag – Bygg om nuvarande gymnastiksal till bibliotek 
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KF § 24/12 
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 § 24/12, 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 
information om förbundets budget 2012, ekonomisk planering 2012-2014. 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 

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

Kommunfullmäktiges behandling 2012-03-12: 

Förbundschef Joachim Håkansson och tillförordnad ekonomichef Hannes Liedstrand från 
Kalmarsunds Gymnasieförbund lämnar en kort redovisning om förbundet. Se aktbilaga. 

Kalmarsunds Gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1995-06-01. 

Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal 
vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Mörbylånga och Torsås. 
 
Kommunbidragets fördelning 2012: 
 
Borgholm 10 % 
Kalmar 68 % 
Mörbylånga 15 % 
Torsås 7 %. 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen gällande Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
----- 
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KF § 25/12 
KF § 1/12 12/KS0004 
Allmänhetens frågestund      
 
Ärendebeskrivning 
 
Ingrid Alexandersson, Bergkvara: 
 
Hur har man tänkts sig med Bergkvara hamn? Satsning på turismen? 
 
Håkan Algotsson, C: 
 
Bergkvara hamn är en handelshamn, som man inte kan använda till fritidsbåtar. Just nu 
pågår ett arbete med att ta fram uppgifter på kostnader och tillstånd för att muddra i 
gästhamnen.  
 
Arbetet med ärendet gällande Bergkvara Hamn & Stuveri AB pågår. 
 
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. 
 
Skrivelsen inlämnades till bildningsnämnden. Bildningsförvaltningen fick vetenskap om att 
en busskur fanns i kommunförrådet. Denna busskur har hämtats av arbetsmarknads-
enheten Vågen och arbete pågår att fräscha upp kuren. Uppsättning samt förankring av 
busskuren kommer att ske så fort det går.  
-----  
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KF § 26/12  
KS § 43/12 
AU § 43/12  12/KS0046 
Avveckling av Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Protokoll daterat 2012-02-03 föreligger från Bergkvara Hamn & Stuveri AB där styrelsen 
hemställer till ägaren Torsås kommun om att få vara delaktig i av- vecklingsförhandlingarna 
gentemot hamnbolaget.   
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-07: 
 
att Torsås kommuns inriktning är att avveckla bolaget, 
 
att uppdra åt kommunchefen och ekonomichefen utreda förutsättningarna för  
     att avveckla Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-02-28 
 
Kommunchef Jan Darrell och ekonomichef Kent Frost träffade 2012-02-15 förtroendevald 
revisor Lars Carlson och revisor Yvonne Lundin från PwC med anledning av att eventuellt 
avveckla Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
Arbetsutskottets beslut 2012-02-07 avser avveckling av bolaget men en diskussion bör 
föras kring alternativen försäljningen eller avveckling av verksamheten där bolaget som 
juridisk person läggs vilande. Beroende på vilken väg som väljs kommer arbetsprocess och 
konsekvenser att se olika ut. 
 
Ett beslut exempelvis om avveckling, behöver tas av bolagsstämman där kommunens 
representant fattar beslutet och uppdrar åt styrelsen att vidta nöd- vändiga åtgärder. För 
detta fordras att ägaren/kommunfullmäktige lämnar ett sådant uppdrag. 
 
Vid mötet 2012-02-15 föreslogs att kommunstyrelsen kallar bolagsstyrelsen, vd samt 
revisorerna till möte där alternativen diskuteras samt hur bolagsstyrelsen under rådande 
situation handhar verksamhet och personal. Mot bakgrund av inriktningsbeslutet är det 
viktigt att förberedelser vidtas i avvaktan på formella beslut. 
 
Förtroendevald revisor Lars Carlson informerar om att de alternativ som finns gällande 
hamnbolaget, en försäljning av bolaget, likvidation eller låta bolaget vara vilande. 
 
Oavsett vilket alternativ som väljs så måste beslut fattas av ägaren – det vill säga Torsås 
kommun att bolagets verksamhet ska läggas ner. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 26/12 Avveckling av Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Beslutet ska även innefatta uppsägning av personal, försäljning av maskiner/inventarier 
samt beslut gällande nyttjanderättsavtal och eventuellt andra avtal där beslut måste fattas att 
dessa ska sägas upp. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-14: 
 
att arbetsutskottet kallar bolagsstyrelsen, vd samt revisorerna till ett möte.  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphöra med verksamheten inom Bergkvara Hamn & Stuveri AB,  
 
att aktiebolaget ska vara vilande, 
 
att kalla till en extra bolagsstämma. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-03-12 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar tillägg med: 
 
att upphöra med verksamheten inom Bergkvara Hamn & Stuveri AB ”under kommunalt 
ägande”,  
 
att aktiebolaget ska vara vilande ”alternativt försäljas till ny ägare” 
 
”att kommunstyrelsen tar slutligt beslut i frågan”. 
 
Roland Swedestam, S yrkar att ärendet återremitteras för ny beredning och därefter åter till 
kommunfullmäktige i april 2012. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras i kväll eller enligt Roland 
Swedestams, S yrkande finner han att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet 
återremitteras för ny beredning och därefter åter till kommunfullmäktige i april 2012. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet för ny beredning och därefter åter till kommunfullmäktige i april  
     2012. 
-----  
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KF § 27/12 
KS § 51/12 
AU § 50/12 11/KS0233 
Arkivreglemente för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på reviderat arkivreglemente för Torsås kommun föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till arkivreglemente för Torsås  
     kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-14 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till arkivreglemente för Torsås  
     kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till arkivreglemente för Torsås  
     kommun. 
-----  
Sändlista 
Arkivarien 
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KF § 28/12 
KS § 52/12 
AU § 236/11 11/KS0148 
Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger på riktlinjer för Torsås kommun ärendehantering. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-08-16: 
 
att samtliga nämnders reglemente ska få en enhetlig profil, 
 
att komplettera stycket E-post hantering med ”förvaltningscheferna ansvarar för att  
     IT-personalen meddelas vid nyanställningar och anställningar som upphör”, 
 
att översända förslaget på riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering till  
     nämnderna för synpunkter samt 
 
att synpunkter lämnas till kommunkansliet senast 2011-09-30. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-07 
 
Tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden, socialnämnden och bildningsnämnden har 
inget att erinra mot upprättade riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-14 kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att samtliga nämnders reglemente ska få en enhetlig profil, 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till riktlinjer för Torsås  
     kommuns ärendehantering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-14 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att samtliga nämnders reglemente ska få en enhetlig profil, 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till riktlinjer för Torsås  
     kommuns ärendehantering. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 28/12, Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-03-12 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar tillägg i avsnittet Sammanträdeshandlingar att ”det är den enskilde 
politikerns ansvar att förvara handlingarna tills ett ärende är avgjort i nämnden”. 
 
Roland Swedestam, S yrkar att i ärendet gällande ställd fråga, ändra till att frågan lämnas till 
kommunkansliet senast ”fem dagar” innan kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Vid av ordförande ställd proposition på lämnade yrkande finner han att kommun-
fullmäktige beslutat enligt lämnade yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att samtliga nämnders reglemente ska få en enhetlig profil, 
 
att revidera riktlinjerna enligt lämnade yrkande samt 
 
att därefter godkänna och fastställa upprättat förslag till riktlinjer för Torsås  
     kommuns ärendehantering. 
-----  
Sändlista 
Sekreterargruppen 
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KS § 29/12 
KS § 53/12 
AU § 402/11   11/KS0219 
Revidering av skolskjutsreglemente 
 
Ärendebeskrivning 

 
Det har framförts att det ibland kan vara otydligt för föräldrarna vem som har ansvaret för 
elevens väg till och från skolan om eleven inte har skolskjuts. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-11-07 § 143 att föreslå kommunfullmäktige att anta 
reviderat skolskjutsreglemente med följande justeringar: 
 
sidan 2, sista meningen i första stycket under rubriken Säkerhet ändra lydelse till: 
Förutsättningarna för att eleven på ett säkert sätt ska kunna ta sig från hållplats till skola 
måste finnas samt  
 
under rubriken Ansvar, sidan 3, ska följande rad läggas till sist i första stycket: Ansvaret för 
de elever som ej är berättigade till skolskjuts, utan tar sig mellan hemmet och skolan på 
egen hand, ligger hos vårdnadshavaren. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-12-06: 
 
att inhämta ett förtydligande på revideringen gällande Säkerhet, Förut- 
     sättningarna för att eleven på ett säkert sätt ska kunna ta sig från hållplats  
     till skola måste finnas. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa bildningsnämndens revideringar 2011-11-07 § 143  
     av skolskjutsreglementet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-02-28 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-02-06 § 13 att helt stryka stycket Förut-  
sättningar för att eleven på ett säkert sätt ska kunna ta sig från hållplats till skola måste finnas, från 
reglementet med motiveringen att meningen kan ses som överflödig då dess innehåll 
behandlas mer ingående i andra delar av reglementet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-14 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att efter bildningsnämndens revidering 2012-02-06 § 13, godkänna och  
     fastställa upprättat skolskjutsreglemente. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 29/12, Revidering av skolskjutsreglemente 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa upprättat skolskjutsreglemente. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KF § 30/12 
KS § 61/12 
AU § 61/12  12/KS0054 
Ekonomireglemente, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering av ekonomireglementet för Torsås kommun föreligger. 
 
Förändringar i reglementet: 
 
Kravverksamhet 
 
Punkt 7, Påminnelse ska utsändas fem arbetsdagar efter fakturans förfallo- datum och 
förfaller till betalning efter åtta arbetsdagar. 
 
Punkt 8, Inkassokrav skall utsändas fem arbetsdagar efter påminnelsens förfallodatum och 
förfaller till betalning efter tolv dagar. 
 
Inköp/upphandling 
 
Punkt 3, Direktupphandling kan ske om upphandlingsbeloppet understiger 288 000 kronor 
per objekt typ under en tolvmånadersperiod för varor, tjänster och entreprenader. 
Förväntade upphandlingar för de kommande tre åren ska också tas in i beräkningen. Det är 
det sammantagna upphandlingsbeloppet som gäller och det är inte tillåtet att dela upp 
upphandlingen för att komma under gränserna. 
 
Punkt 4, Vid direktupphandling under 15 000 kronor kan inköp göras direkt utan krav på 
direktupphandlingsprotokoll med mera. 
 
Representation 
 
Punkt 2, Kommunchef och kommunstyrelsens ordförande har delegation att besluta om 
kommunen vid representation ska bjuda på alkoholhaltiga drycker. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat ekonomireglemente. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-14 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat ekonomireglemente. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 30/12, Ekonomireglemente, revidering 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa upprättat ekonomireglemente. 
-----  
Sändlista  
Ekonomikontoret 
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KF § 31/12  12/KS0064 
Medborgarförslag – Ställ upp en flaggstång vid kommunhusets entré 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att en flaggstång 
uppförs på eller vid kommunhusets entré, som hissas varje dag kommunen får en ny 
medborgare, nyfödd eller inflyttad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Ställ upp en flaggstång vid kommunhusets entré till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 32/12  12/KS0065 
Medborgarförslag – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan 
alternativ webbradio 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att varje 
kommunfullmäktige ska filmas och visas på hemsidan alternativ webbradio. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan  
     alternativ webbradio till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i  
     kommunfullmäktige för beredning. 
-----  
Sändlista 
Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KF § 33/12  12/KS0066 
Medborgarförslag – Medverka till att upprätta en Speakers Corner i byn  
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att kommunen 
medverkar till att en Speakers Corner upprättas i Ekbacken. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Medverka till att upprätta en Speakers Corner i byn till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KF § 34/12  12/KS0067 
Medborgarförslag – Anlägg ett Motorland 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att kommunen 
anlägger ett Motorland till ungdomar med intresse för att meka och konstruera. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Anlägg ett Motorland till kommunstyrelsen och  
     bildningsnämnden för beredning. Därefter åter till kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KF § 35/12  12/KS0068 
Medborgarförslag – Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås med förslaget att bygg om 
gamla gymnastiksalen till bibliotek.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek till  
     Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden för beredning. Därefter åter till     
     kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden  
Torsås Fastighets AB 


