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Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2012-08-13, 18.30 – 20.00     
   
  
Beslutande Enligt deltagarlista, bilaga 1 
   
   
   
   
   
    
        
        
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Stan Weyns, Pernilla Landin § 98   
   
   
   
   
   
Utses att justera Linda Eriksson, C och Sören Bondesson, S 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-08-15   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 95 - 118 

    
 Ordförande Sten Bondesson  
    
 Justerande Linda Eriksson                               Sören Bondesson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunfullmäktige   

 
Sammanträdesdatum 

 
2012-08-13 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-08-16    Datum för anslags 
nedtagande 

2012-09-07 

    
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   
Ewa Bonér, 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 Jan-Åke Ehrnborg, MP 
Johnny Hansson, SD Ja       
Margareta Ohlin, FP Nej   
Inga-Britt Karlsson, S Ja       
Pär Larsson, C Ja   
Monica Fredriksson, TP Nej Åke Gullin, TP  

Bernt Nykvist, S Ja       
Magnus Nilsén, M Nej Anders Palmér, M 
Lena Gustafsson, V Nej    
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   
Christina Svensson, C Ja       
Hans Larsson, S  Ja   

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 36  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-08-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING § 95 - 118   
 

§ 95 Allmänhetens frågestund 
§ 96 - 97 Valärende, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet 
§ 98 Medborgarförslag – Översyn av vattendragen i kommunen 
§ 99 Interpellationer till Valnämndens ordförande 
§ 100 Uppföljning administrativa funktioner  
§ 101 Avyttring, del av fastigheten Binnaretorp 2:4 
§ 102 Avgift för utlåning av scooter 
§ 103 Bergkvara hamn 
§ 104 Medborgarförslag – Bygg en gång/cykel tunnel under E22 
§ 105 Medborgarförslag – Flytta busshållplats på Kalmarvägen 
§ 106 Medborgarförslag – Trafikseparerad cykel- gångväg, Dalskär 
§ 107 Medborgarförslag – Renovera Sophiagården 
§ 108 Medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala  
 barnomsorgen 
§ 109 Medborgarförslag – Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek 
§ 110 Medborgarförslag – Ompröva beslut om fördjupad samverkan 
§ 111 Årsredovisning 2011, Torsås Bostads AB 
§ 112 Årsredovisning 2011, Torsås Fastighets AB 
§ 113 Årsredovisning 2011, Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
 Torsås 
§ 114 Årsredovisning 2011, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 115 Delgivningsärende 
§ 116 Medborgarförslag – Flytta torghandeln 
§ 117 Medborgarförslag – Ragnabovägen 
§ 118  Avsägelse politiska uppdrag, Torsåspartiet 
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KF § 95/12   12/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sven-Erik Torneús, Bergkvara 
Lars Carlson, Djursvik 
Lars Hammarstedt, Bergkvara 
Jimmy Christiansen, Söderåkra 
Kenneth Lundin, Bergkvara 
Vivi Andersén, Bergkvara 
Sofie Nyström, Bergkvara 
Maria Kriivel, Bergkvara 
Jane Sjöstrand, Söderåkra 
Ulrika Åsén 
 
Samtliga ställde frågor med anledning av förslaget att flytta alla mellanstadie-
elever till Torskolan samt att låta barnomsorgen flytta in på ytterskolorna. 
 
Socialdemokraterna kommer måndagen 20 augusti 2012 att anordna ett möte i 
Folkets hus med anledning av lokalfrågan. 
 
Inbjudan är utskickat till informationsmöte med bildningschef Jon-Erik 
Egerszegi och Inger Sandbäck i Bergkvara skola torsdagen den 16 augusti 
2012. 
-----  
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KF § 96/12   12/KS0114 
Ny ersättare i kommunfullmäktige, Kristdemokraterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut 2012-06-25 om ny ledamot och ersättare i kommun-
fullmäktige efter avgående ledamot Marie Jansson, KD från och med  
2012-06-25 till och med 2014-10-31. 
 
Ny ledamot 
 
Ewa Bonér, KD 
Gisemåla gård 102 
385 97 Söderåkra 
 
Ny ersättare 
 
Christine Andersson, KD 
Järnsida 806 
385 98 Bergkvara 
-----  
Sändlista 
Ewa Bonér, KD 
Christine Andersson, KD 
Personalavdelningen 
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KF § 97/12   12/KS0124 
Avsägelse politiska uppdrag, Vänsterpartiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anita Winblad, V avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, 
valberedningen samt barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Anita Winblad, V beviljas 
 
att överlämna avsägelsen som ersättare i kommunfullmäktige till Länsstyrelsen 
     för en offentlig sammanräkning samt 
 
att i övrigt överlämna ärendet till valberedningen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Anita Winblad, V  
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Valberedningen 
Personalavdelningen 
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KF § 98/12   
KS § 131/12 
AU § 142/12 
AU § 365/11 
KF § 154/11   11/KS0209 
Medborgarförslag – Översyn av vattendragen i kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Sigurd Mellström, Torsås att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att göra en översyn av 
vattendragen i kommunen och medverka till att åtgärder vidtas där rensningar 
och eventuella breddningar kan behövas. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-24: 
 
att medborgarförslag – översyn av vattendragen i kommunen överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-08: 
 
att överlämna medborgarförslag – Översyn av vattendragen i kommun till  
     bygg- och miljönämnden och Vattenrådet för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-17 
 
Yttrande från vattenrådet daterat 2012-04-03: 
 
Gärna en inventering av samtliga vattendrag. En inventering som går ut på att 
titta på helheten, där både nuvarande situation och framtida scenario beaktas. 
 
Stan Weyns förslag till yttrande från tekniska nämnden 2012-01-18 § 7: 
 
Bygg- och miljönämnden bedriver idag utredning och utveckling av en 
integrerad vattenförvaltningsstrategi av en integrerad vattenförvaltningsstrategi 
för Torsås kommun. Detta arbete samordnas med de vattenåtgärder som 
löpande planeras och utförs inom kommunens tekniska verksamhet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bjuda in Stan Weyns och Pernilla Landin till kommunfullmäktige för en  
     redovisning av ärendet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 98/12, Medborgarförslag – Översyn av vatten-
dragen i kommunen 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att rensa vattendragen med hänvisning till vattenrådets och Stan  
     Weyns yttrande samt  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-05-29 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att avstå från att rensa vattendragen med hänvisning till vattenrådets och Stan  
     Weyns yttrande samt  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-08-13 
 
Stan Weyns redovisar synpunkter från Moment projektet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avstå från att rensa vattendragen med hänvisning till vattenrådets och Stan  
     Weyns yttrande samt  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Sigurd Mellström, Torsås 
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KF § 99/12 
KF § 65/12   12/KS0014 
Interpellation till Valnämndens ordförande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår med anledning av att ledamot Margareta Ohlin, FP som ställt 
interpellationen inte medverkar vid sammanträdet. 
-----  
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KF § 100/12  
KS § 159/12 
AU § 201/12 
KS § 58/12    12/KS0033 
Uppföljning administrativa funktioner 
 
Ärendebeskrivning 

 

PwC har på uppdrag av Torsås kommun genomfört en uppföljning av en 
studie angående administrativa funktionen i Torsås kommun. Den tidigare 
studien genomfördes år 2005. Målsättningen med uppföljningen är att få svar 
på vilka förändringar som har skett sedan dess.  
 
Föregående studie visade bland annat följande:  
 
• Torsås kommun var inte överdimensionerad avseende administrativa 
resurser. 

• Torsås kommun hade en relativt låg andel kvalificerade befattningshavare 
inom administrationen. 

• Den centrala organisationen runt kommundirektören var slimmad 
volymmässigt. 

• Kommunen hade svårt att utföra kvalificerade analyser, verksamhets-
uppföljningar, strategiska utvecklingsinsatser, utredningar och omvärlds-
bevakningar. 

 

Uppdraget har haft som syfte att få svar på följande frågor:  
 
• Hur ser de verksamheter som förstudien omfattade ut idag jämfört med 
då? 

• Vilka förändringar gjordes med anledning av studien? Har dessa ut- 
värderats? 

• Vilka övriga förändringar har skett vad gäller organisation, arbetssätt, 
bemanning etc? 

• Hur ser en motsvarande jämförelse ut idag med de då valda kommunerna 
samt genomsnittsvärden för vald kommungrupp som Torsås tillhör? 

 
PwC uppdrag är att redovisa vilka förändringar för administrativa tjänster som 
skett sedan en studie som genomfördes år 2005 (PM – Förstudie angående 
administrativa funktionen i Torsås kommun, daterad 2005-02-10). I samband med en 
redovisning för beställaren om nuläget i förhållande till studien, har det 
framkommit att det råder en rad oklarheter kring statistiken som redovisas i 
studien från år 2005.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 100/12, Uppföljning administrativa funktioner 
 
Beställaren av studien har med anledning av detta själv gjort eftersökningar för 
att kartlägga den administrativt anställda personalen år 2005, då de bedömde 
att siffrorna inte var rimliga. PwC uppdrag har därefter kompletterats med att 
jämförelsen även ska beakta de förhållanden och de data som beställaren 
redovisat.  
  
PwC egna efterforskningar har inte kunnat ta ställning till om det finns 
uppgifter i studien från år 2005 som är felaktiga. Det finns emellertid en del 
oklarheter om hur underlaget för redovisade data har tagits fram. Såväl vid 
studien från år 2005 som vid framtagande av nuvarande data är det Torsås 
kommun som tillhandahåller data. Vi har valt att redovisa såväl de data som är 
presenterade i studien från år 2005, som de data som beställarens efter-
forskningar fått fram i samband med vårt uppdrag.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-06-12: 
 
att notera informationen samt 
 
att redovisning sker på kommunstyrelsen 2012-06-19. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-06-19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-12-28 § 163 enligt socialdemokraternas 
budgetförslag 2012 att en utredning görs om vad som behövs i en kommun 
som Torsås, med det befolkningsunderlag och demografiska struktur som 
Torsås har i form av ledning och administration och verksamhetslokaler. 
 
Stefan Karlsson från PwC redovisar uppdraget med uppföljningen av 
administrativa funktioner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-06-19: 
 
att rapporten från PwC gällande uppföljning av administrativa funktioner  
     redovisas i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-08-13 
 
Roland Swedestam, S anser att rapporten innehåller flera felaktigheter och 
frågar kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C om rapporten ska 
användas och i så fall ska felaktigheterna rättas till? 
 
Enligt Håkan Algotsson, C kan man konstatera genom rapporten att inom de 
administrativa funktionerna finns ingen överbemanning. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 100/12, Uppföljning administrativa funktioner 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera rapporten från PwC gällande uppföljning av administrativa  
     funktioner. 
----  
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KF § 101/12  
KS § 169/12 
AU § 194/12  12/KS0117 
Avyttring del av fastigheten Binnaretorp 2:4 
 
Ärendebeskrivning 
 
I enlighet med gällande ägardirektiv önskar Torsås Fastighets AB besked från 
Torsås kommun huruvida det är möjligt för bolaget att till bästa möjliga pris 
avyttra del av fastigheten Binnaretorp 2:4 i Gullabo. 
 
Byggnaden som använts till träslöjdsal och barnomsorgslokal är numera 
outnyttjad. Hyreskontrakt med bildningsnämnden upphörde 2010. 
 
För att undvika framtida drift- och underhållskostnader utan motsvarande 
hyresintäkt har styrelsen för Torsås Fastighets AB beslutat bjuda ut byggnaden 
med den före detta träslöjdsalen till försäljning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-06-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna att Torsås Fastighets AB avyttrar del av Binnaretorp 2:4. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-06-19 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att godkänna att Torsås Fastighets AB avyttrar del av Binnaretorp 2:4. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna att Torsås Fastighets AB avyttrar del av Binnaretorp 2:4. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
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KF § 102/12  
KS § 172/12 
AU § 206/12   12/KS0115 
Avgift för utlåning av scooter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-09-26 att avstå från att medverka i den 
gemensamma kommunala hjälpmedelsförsörjningen och i stället driva det i 
egen regi. Det innebär att kommunen idag äger alla hjälpmedel. Kommunens 
kostnad för inköp av en scooter ligger på 15 000 kronor och uppåt. 
 
I samband med antagande av rutiner/riktlinjer för utprovning och förskrivning 
av elektrisk rullstol/scooter framkom förslag om att kommunen tar ut en avgift 
för lån av dessa. 
 
I riktlinjerna står ”Uppföljning sker inom fyra månader från utlämningsdatum. 
Då utvärderas om den elektriska rullstolen/scooter uppfyller uppgjorda mål 
och om eventuella korrigeringsåtgärder behöver göras. Om allt fungerar bra 
permanentas lånet”. I och med detta skrivs en avtalsförbindelse – permanent 
lån. 
 
I samband med att en permanent avtalsförbindelse skrivs föreslås att en avgift 
uttas på 200 kronor per månad för lån av scooter. 
 
Socialnämnden beslutar 2012-05-23 § 56 att en avgift för lån av scooter uttas 
med 200 kronor per månad från och med datum då avtalsförbindelsen ändras 
till permanent lån samt att taxan gäller så snart kommunfullmäktiges beslut 
vunnit laga kraft. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-06-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att en avgift för lån av scooter uttas med 200 kronor per månad från och med  
     datum då avtalsförbindelsen ändras till permanent lån samt  
 
att taxan gäller så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-06-19 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att en avgift för lån av scooter uttas med 200 kronor per månad från och med  
     datum då avtalsförbindelsen ändras till permanent lån samt  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 102/12, Avgift för utlåning av scooter 
 
att taxan gäller så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att en avgift för lån av scooter uttas med 200 kronor per månad från och med  
     datum då avtalsförbindelsen ändras till permanent lån samt  
 
att taxan gäller så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  
-----  
Sändlista  
Socialnämnden 
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KF § 103/12   12/KS0045 
Bergkvara Hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår eftersom inget nytt har tillförts ärendet. 
-----  
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KF § 104/12    12/KS0126 
Medborgarförslag – Bygg en gång/cykel tunnel under E22 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att bygga en gång/cykel tunnel under E22 i 
Bergkvara föreligger från Maria Kriivel, Bergkvara. Detta är för att bland annat 
få en säkrare skolväg för de barn som bor väster om E22. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden/trafiknämnden för  
     beredning. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
Trafiknämnden 
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KF § 105/12  
KS § 130/12 
AU § 141/12 
KF § 70/11   11/KS0117 
Medborgarförslag – Flytta busshållplats på Kalmarvägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att flytta busshållplats på Kalmarvägen mitt emot 
Mariahemmet i riktning mot Söderåkra till gräsytan utanför OKQ8 föreligger 
från Conny Gustavsson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-30: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-17 
 
Torsås Fastighets AB ska i samband med renoveringen av Torskolan göra en 
översyn av parkeringsytorna och därmed flödet av skolskjutstrafiken till och 
från skolområdet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-03-13 § 43 att i avvaktan på resultat av 
Torsås Fastighets översyn av parkeringsytorna hänskjuta frågan om flyttning av 
busshållplatser och eventuellt anläggande av fil för vänstersvängande trafik in 
på Lunnagatan, på framtiden samt att uppmana Torsås Fastighets AB att i 
avvaktan på utredningen göra en översyn av ut- och infarter till parkeringen vid 
Torskolan. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2012-03-13 § 43 anses  
     härmed medborgarförslaget besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-05-29 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2012-03-13 § 43 anses  
     härmed medborgarförslaget besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 105/12, Medborgarförslag – Flytta busshållplats 
på Kalmarvägen 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2012-03-13 § 43 anses  
     härmed medborgarförslaget besvarat. 
-----  
Sändlista 
Conny Gustavsson, Torsås 
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KF § 106/12  
KS § 132/12 
AU § 143/12 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-17 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-03-13 § 36 att hänvisa till projekt Vision 
Bergkvara där gång- och cykelvägen utmed Dalskärsvägen är med som ett del- 
projekt och medborgarförslaget kommer där att tillmötesgås. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till projekt Vision Bergkvara där gång- och cykelvägen  
     utmed Dalskärsvägen är med som ett delprojekt och medborgarförslaget  
     kommer där att beaktas samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-05-29 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till projekt Vision Bergkvara där gång- och cykelvägen  
     utmed Dalskärsvägen är med som ett delprojekt och medborgarförslaget  
     kommer där att beaktas samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 106/12, Medborgarförslag – Trafikseparerad 
cykel- gångväg till och från Dalskärs camping, båthamn och 
badplats 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänvisning till projekt Vision Bergkvara där gång- och cykelvägen  
     utmed Dalskärsvägen är med som ett delprojekt och medborgarförslaget  
     kommer där att beaktas samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Ulf Bergström och Dorothy Sjöholm, Bergkvara 
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KF § 107/12 
KS § 140/12 
AU § 164/12 
KF § 62/12   12/KS0094  
Medborgarförslag – Renovera Sophiagården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Sigurd Mellström, Torsås att kommunen 
beslutar att renovera Sophiagården helt eller efter behov. Det måste vara 
bättre att ha en verksamhet på Sophiagården än att bygga till Mariahemmet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-04-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Renovera Sophiagården till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till pågående utredning gällande Sophiagården, (kommun-  
     styrelsens arbetsutskott 2012-03-06 § 77) anses härmed medborgarförslaget  
– Renovera Sophiagården besvarat. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-05-29 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till pågående utredning gällande Sophiagården, (kommun-  
     styrelsens arbetsutskott 2012-03-06 § 77) anses härmed medborgarförslaget  
     – Renovera Sophiagården besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänvisning till pågående utredning gällande Sophiagården, (kommun-  
     styrelsens arbetsutskott 2012-03-06 § 77) anses härmed medborgarförslaget  
     – Renovera Sophiagården besvarat. 
-----  
Sändlista 
Sigurd Mellström, Torsås 
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KF § 108/12 
KS § 173/12 
AU § 182/12 
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 2012-02-14: 
 
att medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala  
     barnomsorgen överlämnas till bildningsnämnden för beredning, därefter  
     åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-05-22 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-05-07 § 75 att ställa sig bakom bildningschef 
Jon-Erik Egerszegi och förskolechef Inger Sandbäcks svarsbrev vars innehåll 
belyser barns lika rättigheter, förskolans ansvar utifrån läroplanen samt ett 
ekonomiskt perspektiv på medborgarförslaget.  
Medborgarförslagets idé om att i genomsnitt ha ett barn per anställd är även ur 
ett ekonomiskt perspektiv omöjligt för Torsås kommun att realisera. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bildningschef Jon-Erik Egerszegi och förskolechef Inger  
     Sandbäck svar på medborgarförslaget – Öka personaltätheten inom den  
     kommunala barnomsorgen,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-06-19 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bildningschef Jon-Erik Egerszegi och förskolechef Inger  
     Sandbäck svar på medborgarförslaget – Öka personaltätheten inom den  
     kommunala barnomsorgen,  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 108/12, Medborgarförslag – Öka personaltätheten 
inom den kommunala barnomsorgen 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom bildningschef Jon-Erik Egerszegi och förskolechef Inger  
     Sandbäck svar på medborgarförslaget – Öka personaltätheten inom den  
     kommunala barnomsorgen,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Göran Sturegård, Gullabo 
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KF § 109/12 
KS § 174/12 
AU § 196/12 
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 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg om gamla gymnastiksalen till  
     bibliotek till Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden för beredning.  
     Därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-06-12 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-05-07 § 82 att medborgarförslaget ska beaktas 
i utredningen om Torskolans ombyggnation.  
 
Gymnastiksalen vid Torskolan förhyrs i sin helhet av bildningsnämnden. 
Torsås Fastighets AB har ej fått några signaler från bildningsnämnden att 
gymnastiksalen blir överflödig efter sporthallens utbyggnad. Det torde därför 
inte vara aktuellt att ändra lokalens användning anser VD Magnus Andersson, 
Torsås Fastighets AB. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-06-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att medborgarförslaget - Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek ska  
     beaktas i utredningen om Torskolans ombyggnation samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-06-19 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att medborgarförslaget - Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek ska  
     beaktas i utredningen om Torskolans ombyggnation samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 109/12, Medborgarförslag – Bygg om gamla 
gymnastiksalen till bibliotek  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslaget - Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek ska  
     beaktas i utredningen om Torskolans ombyggnation samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  

Sändlista 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås kommun 
Torsås Fastighets AB 
Bildningsnämnden 
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KF § 110/12 
KS § 175/12 
AU § 197/12 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-28 § 65, att medverkar i utredningen, 
eftersom intresse finns av att ytterligare utreda ett fördjupat samarbete mellan  
kommunerna. Däremot finns inget intresse av en kommunsammanslagning 
och anser därför att det inte finns någon anledning att utreda denna fråga, samt 
att kommunledningsgruppen återsamlas igen för att formulera en gemensam 
uppdragsbeskrivning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – ompröva beslutet om fördjupad  
     samverkan mellan Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Mörbylånga och  
     Borgholms kommun till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-06-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vidhålla tidigare beslut taget i kommunstyrelsen 2012-02-28 § 65 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-06-19 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att vidhålla tidigare beslut taget i kommunstyrelsen 2012-02-28 § 65 samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 110/12, Medborgarförslag – Ompröva beslutet om 
fördjupad samverkan mellan Emmaboda, Torsås, Nybro, 
Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att vidhålla tidigare beslut taget i kommunstyrelsen 2012-02-28 § 65, att  
     medverka i utredningen, eftersom intresse finns att ytterligare utreda ett  
     fördjupat samarbete mellan kommunerna. Däremot finns inget intresse av  
     en kommunsammanslagning och anser därför att det inte finns någon  
     anledning att utreda denna fråga, samt att kommunledningsgruppen  
     återsamlas igen för att formulera en gemensam uppdragsbeskrivning, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  

Sändlista 
Povel Varga, Bergkvara 
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KF § 111/12 
KS § 170/12 
AU § 199/12 
KF § 42/12   11/KS0160 
Årsredovisning 2011, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
VD Magnus Andersson redovisar årsredovisning 2011 för Torsås Bostads AB. 
 
Revisionsrapport föreligger från kommunfullmäktiges utsedda revisorer Lars 
Carlson och Ove Hagstrand. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-04-16: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Bostads AB samt 
 
att notera granskningsrapporten för 2011 från revisorerna. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-06-12 
 
Årsredovisning för 2011 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys, noter samt protokoll från ordinarie års-
stämma föreligger från Torsås Bostads AB. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-06-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Bostads AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-06-19 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Bostads AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Bostads AB. 
-----  
Sändlista 
Torsås Bostads AB 
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KF § 112/12 
KS § 171/12 
AU § 200/12 
KF § 43/12   11/KS0161 
Årsredovisning 2011, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
VD Magnus Andersson redovisar årsredovisning 2011 för Torsås Fastighets 
AB. 
 
Revisionsrapport föreligger från kommunfullmäktiges utsedda revisorer Lars 
Carlson och Ove Hagstrand. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-04-16: 
 

att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Fastighets AB samt 
 
att notera granskningsrapporten för 2011 från revisorerna. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-06-12 
 
Årsredovisning för 2011 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys, noter samt protokoll från ordinarie års-
stämma föreligger från Torsås Fastighets AB. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-06-12 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Fastighets AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-06-19 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Fastighets AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisningen för 2011 från Torsås Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
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KF § 113/12 
KF § 46/12   11/KS0199 
Årsredovisning 20119, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för år 2011 från Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås föreligger.  
  
Kommunfullmäktige beslutar 2012-04-16: 
 
att notera årsredovisningen för år 2011 från Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja direktionen och de förtroendevalda ansvarsfrihet, 
 
att godkänna årsredovisningen för år 2011 från Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås. 
-----  
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
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KF § 114/12 
KF § 47/12    11/KS0197 
Årsredovisning 2011, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för år 2011 från Kalmarsunds Gymnasieförbund föreligger.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-04-16: 
 
att notera årsredovisningen för år 2011 från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2011. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsunds Gymnasieförbund  
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KF § 115/12   12/KS0006 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delger ledamöterna i kommunfullmäktige: 
 
• Strålsäkerhetsmyndigheten mail inkom från Stellan Gustafsson.  

 
   Kommunfullmäktige beslutar: 

 
att ledamöterna känner sig delgivna inkommen handling. 
-----  
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KF § 116/12    12/KS0132 
Medborgarförslag – Flytta torghandeln 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås gällande att 
torghandeln flyttas till grusplanen vid Norra Tångvägen framför hyreshusen på 
Badhusgatan. Detta för att inte förstöra det fina grönområdet vid parkeringen 
bakom Ica samt att flera parkeringsplatser blir lediga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 117/12    12/KS0130 
Medborgarförslag – Ragnabovägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Benny Robertsson, Torsås gällande 
bräddning av Ragnabovägen eftersom trafiken ökat markant där samt inte 
minst att fler permanentboende i stugområdena har ökat. Man kan göra en 
gång och cykelväg.   
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 118/12   12/KS0133 
Avsägelse politiska uppdrag, Torsåspartiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson, TP avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen och valberedningen från och med 2012-08-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Monica Fredriksson, TP beviljas samt 
 
att överlämna ärendet till valberedningen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Valberedningen 
Personalavdelningen 
 


