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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2012-05-14, 18.30 – 20.00      
  
Beslutande Enligt deltagarlista, bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
    
        
        
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Lars Persson, säkerhetssamordnare § 68  
 Kerstin Hansson, revisor § 69 -71 
   
   
   
   
Utses att justera Eva-Kristina Berg, C och Henrik Nilsson Bokor, S       
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-05-16  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 63 - 77  

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

Organ  
  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

 
Sammanträdesdatum 

 
2012-05-14  

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-05-16   Datum för anslags 
nedtagande 

2012-06-07 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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    Bilaga 1 
 

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
 

Ledamot Närvarande 
§ 

Tjänstgörande ersättare 

Roland Swedestam, S Ja       
Håkan Algotsson, C Ja       
Ann-Britt Mårtensson, S, 2:e vice ordförande Ja  
Christofer Johansson, C Ja       

Mona Magnusson, M Ja  
Sören Bondesson, S Ja       

Eva-Kristina Berg, C Ja       

Roger Pettersson, TP Ja   
Henrik Nilsson Bokor, S Ja   
Sten Bondesson, C, ordförande Ja       

Marie Jansson, KD Ja       

Christina Lönnqvist, S Ja       

Ewy Svensson, M Ja       

Marcus Johansson, C Nej Maria Karlsson, C 
Peter Ludvigsson, S Nej       

Anita Borg, C Ja   
Lars Sjöholm, MP Ja   
Johnny Hansson, SD Ja       

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

Pär Larsson, C Ja   
Monica Fredriksson, TP Ja       

Bernt Nykvist, S Ja       

Magnus Nilsén, M Ja       

Lena Gustafsson, V Ja  
Irma Folkesson, C  Ja       

Jill Jonsson, S Ja       

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

Roger Isberg, S Ja       

Linda Eriksson, C Ja       

Birgitta Arvidsson, S Ja  
Magnus Svensson, M Nej Anders Palmér, M 
Christina Svensson, C Ja       

Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 63 - 77   
 

§ 63 Information från Mossaad Ali  
§ 64 Allmänhetens frågestund 
§ 65 Interpellation till Valnämndens ordförande 
§ 66 Motion – Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till samt 
 Följa av kommunfullmäktiges fattade beslut och riktlinjer 
§ 67 Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås kommuns  
 allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) 
§ 68 Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Mandatperioden  
 2011-2014 
§ 69 Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens  
 uppsiktsplikt 
§ 70 Revisionsrapport – Granskning av försörjningsstödet 
§ 71 Revisionsrapport – Elevens rätt till särskilt stöd 
§ 72 Medborgarförslag – Ställ upp en flaggstång vid kommunhusets  
 Entré 
§ 73 Medborgarförslag – Ompröva beslutet om fördjupad samverkan  
 inom räddningstjänsten 
§ 74 Delgivningsärende 
§ 75 Motion – Välkomstdag för nyinflyttade 
§ 76 Ersättare efter Irma Folkesson, C bildningsnämnden 
§ 77 Ersättare efter Lina Jonsson, S bildningsnämnden 
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Ordförande Sten Bondesson hälsar alla välkomna på informationsmöte om 
bredband på landsbygden i Centrumbiografen i Torsås 2012-05-15 klockan 
19.00.  

KF § 63/12 
KS § 119/12   12/KS0003 
Världskonferens i Stockholm 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under tiden 8 – 12 juli 2012 pågår Världskonferens om socialt arbete i 
Stockholm. 
 
Emöke Bokor efterhör om kommunstyrelsen är intresserad av att bekosta 
medverkan för Mossaad Ali och Mohamed Khalifa Jama som då kommer att 
representera Torsås kommun och föreläsa om arbetet som flyktingföräldrar. 
 
Den totala kostnaden uppgår till mellan 10 – 12 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24: 
 
att bekosta Mossaad Ali och Mohamed Khalifa Jama medverkan vid Världs- 
     konferensen om socialt arbete i Stockholm samt 
 
att bjuda in Mossaad Ali och Mohamed Khalifa Jama till kommunfullmäktige  
    för en information om arbetet som flyktingföräldrar. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-05-14 
 
Mossaad Ali informerar om Cope integrations upplevelser i Torsås kommun. 
 
Mossaad Ali kommer från Sudan och kom till Sverige 2009-06-30 där han är 
Cope kursledare och tolkassistent vid integrationsenheten i Torsås kommun. 
 
Cope deltagarna kommer från Somalia, Irak, Sudan, Yemen, Iran och Libanon. 
 
Cope-integration 

 
• Torsås modell (först i landet med konceptet) 
• Nio delkurser istället för åtta 
• Började med 20 deltagare (nio kvinnor, elva män) 
• En somalisk grupp och en arabisk grupp 
• Tre små grupper – gruppledare 
• Barnpassning på integrationsenheten. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 63/12, Världskonferens i Stockholm 
 
Utmaningar 
 
• Utbildningsbakgrund hos deltagare 
• Kulturkonflikt 
• Tankar och uppfattningar om:  

Barnuppfostran (pojke, flicka) 
Roller i familjen 

• Diskussions regler. 
 

Fördelar 

 
• Kursen på modersmål 
• De negativa tankarna om kroppsbestraffning har förändrats 
• Erfarenheter utbytes 
• Utvärdering. 
 
Ordförande Sten Bondesson, S tackar för en intressant redovisning och önskar 
lycka till vid Världskonferens om socialt arbete i Stockholm, juli 2012. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KF § 64/12   12/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Karlsson från Djursvik vill att kommunen tar sitt ansvar och stoppar 
lantmäteriförrättningen om att bilda en vägsamfällighet på Dunders väg, en 
sträcka på cirka 200 meter  
 
Håkan Algotsson, C svarar att marken är privatägd och att bilda en vägsam- 
fällighet är för att säkra upp vägen så den ska finnas där. 
 
Ulf-Peter Rosenblad påtalar att EM i fotboll börjar samma dag som nästa 
sammanträde med kommunfullmäktige 2012-06-11. 
 
Ordförande Sten Bondesson, C kommer att ta upp frågan vid presidiemötet 
2012-05-24 om att eventuellt flytta sammanträdet.  
-----  
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KF § 65/12   12/KS0014 
Interpellation till Valnämndens ordförande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Margareta Ohlin, FP ställd interpellation till Valnämndens ordförande 
Håkan Algotsson angående valen 2014. 
 
Sverige har 2014 två val samma år, Europaparlamentet och val till riksdag, 
kommun och landsting. 
 

• Har valnämnden för avsikt att begära extra resurser för att klara de 
båda valen 2014? 

 
• Har valnämnden övervägt om det behövs extra förberedelse i form av 

utbildning?  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att svar på interpellationen lämnas vid nästa sammanträde med kommun-  
     fullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KF § 66/12 
KS § 111/12 
AU § 123/12 
AU § 92/12 
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 2012-02-14: 
 
att överlämna motionen - Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till  
     samt följa av kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-06: 
 
att överlämna motionen - Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till  
     samt följa av kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer till kommun- 
     chefen för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Kommunchefen redovisar ett svar på inlämnad motion. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på motionen – Nämnders och styrelsers  
     skyldighet att känna till samt följa av kommunfullmäktiges fattade beslut  
     och riktlinjer samt 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 65/12, Motion – Nämnders och styrelsers 
skyldighet att känna till samt följa av kommunfullmäktige fattade 
beslut och riktlinjer 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på motionen – Nämnders och styrelsers  
     skyldighet att känna till samt följa av kommunfullmäktiges fattade beslut  
     och riktlinjer samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-05-14 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roger Isberg, S yrkar tillägg med att motionen samt upprättat svar översänds 
till nämnder och styrelser för beaktning. 
 
Vid av ordförande ställ proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Roger Isbergs, S tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på motionen – Nämnders och styrelsers  
     skyldighet att känna till samt följa av kommunfullmäktiges fattade beslut  
     och riktlinjer 
 
att översända motionen samt upprättat svar till nämnder och styrelser för  
     beaktning samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista  
Roger Isberg, S  
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
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KF § 67/12 
KS § 102/12 
AU § 100/12 12/KS0071 
Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)  
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektet VA söder omfattas av cirka 60 fastigheter som erfordrar villapump- 
station för anslutning till den allmänna avloppsanläggningen. I samband med 
detta revideras och kompletteras nuvarande Allmänna bestämmelser för 
brukande av Torsås kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 
(ABVA). 
 
Idag består ABVA av två delar: ABVA + Information till fastighetsägare om 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster. ABVA är själva 
lagtexten medan informationsdelen förtydligar vad som står i ABVA. 
Informationsdelen är mindre formell och vänder sig till brukarna av den 
allmänna VA-anläggningen. 
 
Reviderad ABVA är identisk med nuvarande ABVA förutom: 
 
2 § Benämningen ”VA-verket” har ersatts med ”Samhällsbyggnads- 
 förvaltningens VA-verksamhet 
3 § Tillägg, 2 stycket 
7 § Tillägg, ny paragraf gällande återströmningsskydd 
16 § Tillägg, ny paragraf gällande Villapumpstationer. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till reviderad ABVA. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-04-24 
 
Yrkande och proposition 
 
Marcus Johansson, C med instämmande av Marie Jansson, KD yrkar att 
tekniska nämnden informerar berörda fastighetsägare de ekonomiska 
konsekvenserna som blir utifrån de Allmänna bestämmelser för brukande av 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Marcus Johansson, C med fleras yrkande.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 67/12, Allmänna bestämmelser för brukande av 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA)   
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till reviderad ABVA,  
 
att tekniska nämnden informerar berörda fastighetsägare de ekonomiska  
     konsekvenserna som blir utifrån de Allmänna bestämmelser för brukande  
     av Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-05-14 
 
Yrkande och proposition 
 
Roger Isberg, S med instämmande av Roland Swedestam, S yrkar att § 16 
andra stycket återremitteras till tekniska nämnden för ett förtydligande 
 
Vid av ordförande ställ proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Roger Isbergs, S med fleras yrkande, att återremittera § 16 andra stycket 
till tekniska nämnden för ett förtydligande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa §§ 1 – 15 i upprättat förslag till reviderad ABVA,  
 
att återremittera § 16 andra stycket till tekniska nämnden för ett förtydligande. 
 
att tekniska nämnden informerar berörda fastighetsägare de ekonomiska  
     konsekvenserna som blir utifrån de Allmänna bestämmelser för brukande  
     av Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
Kommunfullmäktige 
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KF § 68/12 
KS § 108/12 
AU § 119/12 
KS § 16/12 
AU § 10/12  11/KS0072 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Mandatperioden 
2011-2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Grundsynen när det gäller att hantera olycksrisker är att olyckor ska 
förebyggas. Målet med det förebyggande arbetet är att minska sannolikheten 
för att olyckor överhuvudtaget ska inträffa, eller att inbyggda skyddsåtgärder 
ska minimera skadeverkningarna av olyckan.  
 
Att med förebyggande åtgärder helt förhindra skador till följd av olyckor skulle 
dock påverka vår frihet i alltför stor omfattning och skulle dessutom på grund 
av kostnader inte vara samhällsekonomiskt försvarbart. Samtidigt kommer det 
alltid att inträffa oförutsedda olyckor. Att som kommuninnevånare få veta att 
man vid en inträffad olycka får hjälp med räddningsinsats, har dessutom en 
stor betydelse för den personliga tryggheten.  
 
Olyckorna som inträffar blir mer komplicerade ju mer utvecklat samhället blir. 
Kraven från samhället på en effektiv räddningstjänst har därigenom ökat. För 
att uppnå bästa resultat ska räddningstjänstverksamheten och kommunernas 
olycksförebyggande verksamheter samverka. Erfarenheter från respektive 
verksamhet ska tas tillvara och samordnas. Samverkan med grannkommuner 
och andra samverkande organ ska vara en naturlig del av verksamheten.  

  
Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och 
tillhörande förordning skall en kommun ha ett handlingsprogram för före-
byggande verksamhet och räddningstjänst. I programmet skall anges målet för 
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och 
som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur 
kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. 
 
I Emmaboda och Torsås kommuner har Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda - Torsås uppdraget att utföra kommunal räddningstjänst samt 
förebyggande verksamhet enligt LSO och Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE)  
Förbundsdirektionen har ansvaret för räddningstjänstförbundets verksamhet. 
Direktionen har ett lokalt tillsynsansvar och ska ge löpande direktiv och 
övergripande anvisningar för räddningstjänstförbundets verksamhet. 
Handlingsprogrammet skall antas av direktionen för varje ny mandatperiod. 
Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter och 
kommuner som kan ha ett väsentligt intresse i saken.  
Fortsättning 
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Fortsättning § 68/12 Handlingsprogram för skydd mot olyckor, 
Mandatperioden 2011-2014 

 

Detta dokument utgör Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
handlingsprogram för förebyggande arbete och räddningstjänst enligt LSO.  
 
Dokumentet skall beskriva Räddningstjänstförbundets mål och organisation 
för att förebygga bränder och olyckor som kan innebära räddningstjänst, som 
kan drabba liv och hälsa för de människor som vistas i kommunerna, eller 
egendom eller miljö, samt hur arbetet ordnas och planeras. Organisationen för 
att, efter avslutad räddningsinsats, undersöka olyckan för att klargöra orsaken, 
olycksförloppet och hur insatsen genomförts beskrivs också.  
 
I dokumentet skall anges hur rådgivning och information till allmänheten skall 
ske, vilka risker för olyckor som finns i kommunen och som kan föranleda 
räddningsinsatser samt organisation för rengöring (sotning) av fasta för-
bränningsanordningar.  

 

Räddningstjänstförbundet får under mandatperioden uppdatera handlings-
programmets fakta och statistik. Vid ändringar som berör organisation eller 
mål med verksamheten ska handlingsprogrammet fastställas i förbunds-
direktionen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa upprättat Handlingsprogram för skydd mot olyckor, mandat- 
     perioden 2011 – 2014. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att fastställa upprättat Handlingsprogram för skydd mot olyckor, mandat- 
     perioden 2011 – 2014. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-05-12 
 
Säkerhetssamordnare Lars Persson redovisar kort handlingsprogrammet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa upprättat Handlingsprogram för skydd mot olyckor, mandat- 
     perioden 2011 – 2014. 
----- Sändlista Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
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Kerstin Hansson, S förtroendevald revisor i Torsås kommun hemställer om att 
samtliga tre rapporter som finns med på föredragningslistan ikväll, 
återremitteras för att ledamöterna ska kunna diskutera och ta ställningen på 
innehållet i rapporterna.  
 
Roland Swedestam, S påpekar att samtliga tre rapporter är ställda till berörd 
nämnd samt för kännedom till kommunstyrelsen/kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
KF § 69/12 
KS § 112/12 
AU § 124/12 
AU § 53/12 12/KS0026 
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsikts-
plikt i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna, de kommunala bolagen 
och kommunalförbunden. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin 
förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning. 
 
Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens utövande av sin uppsiktsplikt är 
tillfredställande, men att den behöver systematiseras och utvecklas när det 
gäller uppföljning av verksamhetsmålen. Trots att uppsiktsplikten inte 
formaliserats fullt ut utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt, men det sker 
utifrån behov istället för systematiskt. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2012-03-20. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-14: 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att formulera ett svar på planerade  
     åtgärder utifrån revisionsrapporten – granskning av kommunstyrelsens  
     uppsiktsplikt i Torsås kommun. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 69/12, Revisionsrapport – Granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Kommunchefen redovisar ett svar till revisionen gällande granskning av hur 
kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå 2012-04-03 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på revisionsrapporten – Granskning av hur  
     kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på revisionsrapporten – Granskning av hur  
     kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-05-14 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar återremiss av revisionsrapporten – Granskning av 
hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) för att 
diskutera och ta ställningen på innehållet i rapporten.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att ärendet ska avgöras i kväll eller 
enligt Lena Gustafsson, V yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Lena Gustafssons, V yrkande att återremittera ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera revisionsrapporten – Granskning av hur kommunstyrelsen  
     utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) för att diskutera och ta  
     ställningen på innehållet i rapporten, 
 
att därefter återkommer ärendet i kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista Partigrupperna 
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KF § 70/12 
KS § 113/12 
AU § 125/12 
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 kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 70/12, Revisionsrapport - Granskning av 
försörjningsstödet i Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att återremittera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning  
     av försörjningsstödet i Torsås kommun till kommunstyrelsen för att  
     Inhämta synpunkter från socialnämnden. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Socialnämndens arbetsutskott har beslutat 2012-03-07 § 31 att ställa sig bakom 
områdeschef Anna Flinks svarsskrivelse och översända den till kommunens 
revisorer samt till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera svarsskrivelsen samt revisionsrapporten - Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera svarsskrivelsen samt revisionsrapporten - Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-05-14 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar återremiss av revisionsrapporten – Granskning av 
försörjningsstödet i Torsås kommun för att diskutera och ta ställningen på 
innehållet i rapporten.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att ärendet ska avgöras i kväll eller 
enligt Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Roland Swedestams, S yrkande att återremittera ärendet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 70/12, Revisionsrapport - Granskning av 
försörjningsstödet i Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera revisionsrapporten – Granskning av försörjningsstödet i  
     Torsås kommun för att diskutera och ta ställningen på innehållet i   
     rapporten, 
 
att därefter återkommer ärendet i kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista  
Partigrupperna 
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KF § 71/12 
KS § 114/12 
AU § 128/12 
AU § 19/12   11/KS0113 
Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av 
nämndens styrning och uppföljning 
 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
elevens rätt till särskilt stöd. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen.  
 
I bifogad revisionsrapport Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av 
nämndens styrning och uppföljning redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning.  
 
Revisorerna bedömer att bildningsnämnden endast i viss utsträckning 
säkerställer att skolorna arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende 
elever i behov av särskilt stöd. Detta grundas på de observerade bristerna i 
framför allt uppföljning men även i styrningen, som finns inom detta område. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till bildningsnämnden för beaktande och 
åtgärd. Rapporten lämnas för kännedom till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktiges presidium.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17: 
 
att inhämta bildningsnämndens yttrande gällande revisionsrapport Elevens rätt  
     till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi redovisar sitt svar på revisionsrapport - 
Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och 
uppföljning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av svar samt revisionsrapporten - Elevens rätt till  
     särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 71/12, Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt 
stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av svar samt revisionsrapporten - Elevens rätt till  
     särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-05-14 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar återremiss av revisionsrapporten – Elevens rätt till 
särskilt stöd - granskning av nämndens styrning och uppföljning för att 
diskutera och ta ställningen på innehållet i rapporten.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att ärendet ska avgöras i kväll eller 
enligt Lena Gustafsson, V yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Lena Gustafssons, V yrkande att återremittera ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera revisionsrapporten – Elevens rätt till särskilt stöd – granskning  
     av nämndens styrning och uppföljning för att diskutera och ta ställningen  
     på innehållet i rapporten, 
 
att därefter återkommer ärendet i kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista  
Partigrupperna 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 27  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-05-14 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KF § 72/12 
KS § 109/12 
AU § 121/12 
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 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Ställ upp en flaggstång vid kommunhusets  
     entré till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå förslaget att en flaggstång uppförs på eller vid kommunhusets entré,  
 
att erbjuda de familjer som vill, hissa flaggan i den flaggstång som finns  
     bredvid kommunhuset när kommunen får en nyfödd medborgare,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå förslaget att en flaggstång uppförs på eller vid kommunhusets entré,  
 
att för de familjer som vill, så hissas flaggan i den flaggstång som finns bredvid  
     kommunhuset när kommunen får en nyfödd medborgare,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå förslaget att en flaggstång uppförs på eller vid kommunhusets entré,  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 72/12, Medborgarförslag – Ställ upp en flaggstång 
vid kommunhusets entré 
 
att för de familjer som vill, så hissas flaggan i den flaggstång som finns bredvid  
     kommunhuset när kommunen får en nyfödd medborgare,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  

Sändlista 
Anita Petersson 
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KF § 73/12  12/KS0097 
Medborgarförslag – Ompröva beslutet om fördjupad samverkan 
mellan Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Mörbylånga och 
Borgholms kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Povel Varga, Bergkvara med förslaget att 
ompröva beslutet om fördjupad samverkan mellan Emmaboda, Torsås, Nybro, 
Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – ompröva beslutet om fördjupad  
     samverkan mellan Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Mörbylånga och  
     Borgholms kommun till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 74/12   12/KS0006 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delger ledamöterna i kommunfullmäktige: 
 
• Håll surfplattor och smarta telefoner borta från barnen, 
• Skolministeriet Strålande skola. 
  
Samtliga mail inkomna från Stellan Gustafsson.  

 
   Kommunfullmäktige beslutar: 

 
att ledamöterna känner sig delgivna inkomna handlingar. 
-----  
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KF § 75/12   12/KS0103 
Motion – Välkomstdag för nyinflyttade 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP hemställer i en motion att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att så snabbt som möjligt utreda möjligheten att ha en välkomstdag 
för nyinflyttade i kommunen till exempel en gång om året. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen – välkomstdag för nyinflyttade till kommunstyrelsen  
     för beredning. 
-----  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 76/12 
VB § 1/12  
KF § 60/12   12/KS0085 
Ersättare efter Irma Folkesson, C, bildningsnämnden  
 
Ärendebeskrivning 
 
Irma Folkesson, C avsäger sig uppdraget som ordförande i bildningsnämnden 
från och med 2012-06-30. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2012-04-16: 
 
att inkommen avsägelse från Irma Folkesson, C beviljas,  
 
att uppdra åt valberedningen att utse ny ledamot efter Irma Folkesson, C i  
     bildningsnämnden. 
 
Valberedningen föreslår 2012-05-14 kommunfullmäktige besluta 
att utse: 
 
Ordförande  
 

Maria Karlsson, C 
Ebbelångsö 104 
385 98 Bergkvara 
 
Ordinarie ledamot 
 

Marcus Johansson, C 
Kyrkebo 116 
385 92 Gullabo 
 
att gälla från och med 2012-07-01 samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utse Maria Karlsson, C som ordförande och Marcus Johansson, C som 
     ordinarie ledamot efter avgångna ledamot Irma Folkesson, C i bildnings- 
     nämnden  
 
att gälla från och med 2012-07-01. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden, Personalavdelningen 
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KF § 77/12 
VB 2/12 
KF § 56/12   12/KS0077 
Ersättare efter Lina Jonsson, S bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lina Jonsson, S avsäger sig uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2012-04-16: 
 
att inkommen avsägelse från Lina Jonsson, S beviljas samt 
 
att uppdra åt valberedningen att utse ny ersättare i bildningsnämnden. 
 
Valberedningen föreslår 2012-05-14 kommunfullmäktige besluta: 
 
att platsen som ersättare efter Lina Jonsson, S är vakant tills vidare samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att platsen som ersättare efter Lina Jonsson, S i bildningsnämnden är vakant  
     tills vidare. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Personalavdelningen 
 
Ledamot Håkan Algotsson, C informerar om att det finns möjlighet för 
politikerna att medverka vi Våryran 2012-0518. Vi kommer att stå utanför 
kommunledningskontoret mellan klockan 10.00 – 16.00. 
 


