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Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2012-09-10, kl 18.30 – 21.15     
   
  
Beslutande Enligt deltagarlista, bilaga 1 
   
   
   
   
   
    
        
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande, sekreterare 
 Bengt Jartsell, konsult § 119 
 Kent Frost, ekonomichef § 125 
 Lars Persson, säkerhetssamordnare § 129 
   
  
   
   
   
Utses att justera Christofer Johansson, C och Sören Bondesson, S 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-09-18   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Jan Darrell Paragrafer 119 - 137  

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

Organ  
  

Kommunfullmäktige   

 
Sammanträdesdatum 

 
2012-09-10 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-09-18    Datum för anslags 
nedtagande 

2012-10-10 

    
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 Nej Maria Karlsson, C 
Ann-Britt Mårtensson, S, 2:e vice ordförande Ja  
Christofer Johansson, C Ja       

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   
Ewa Bonér, KD Nej Christine Andersson KD 

Christina Lönnqvist, S Ja       

Ewy Svensson, M Ja       

Marcus Johansson, C Ja   
Peter Ludvigsson, S Ja       

Anita Borg, C Ja   
Lars Sjöholm, MP Ja   
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       

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 Ja   
Christina Svensson, C Ja       

Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 95 - 137    
 

§ 119 Information gällande Lagen om Valfrihet LOV 
§ 120-124 Valärende, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet,  
 Torsåspartiet 
§ 125 Delårsbokslut januari – juni med helårsrapport 2012 
§ 126 Interpellation till bildningsnämndens ordförande 
§ 127 Motion – Möjlighet att förlänga turistsäsongen 
§ 128 Motion – Allmänhetens frågestund 
§ 129 Riktlinjer för säkerhetsarbete  
§ 130 Projektering Torskolans högstadium 
§ 131 Avgift för borttappade busskort 
§ 132 Allmänna bestämmelser för brukande av VA 
§ 133 Redovisning av medborgarförslag  
§ 134 Redovisning av motioner 
§ 135 Medborgarförslag – Anlägg ett motorland 
§ 136 Medborgarförslag – Medverka till att upprätta en Speakers  
 Corner 
§ 137 Delgivningsärende 
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KF § 119/12   12/KS0004 
Lagen om Valfrihet LOV 
 
Ärendebeskrivning 
 
Konsult Bengt Jartsell informerar om Lagen om Valfrihet LOV. 
-----  
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KF § 120/12   12/KS0124 
Ny ersättare i kommunfullmäktige, Vänsterpartiet 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut 2012-08-21 om ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
avgående ledamot Anita Winblad, V från och med 2012-08-21 till och med  
2014-10-31. 
 
Ny ersättare 
 
Aino Pakarinen, V 
Lövsångarvägen 3 
385 40 Bergkvara 
-----  
Sändlista 
Aino Pakarinen, V 
Personalavdelningen 
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KF § 121/12 
VB § 4/12 
KF § 97/12   12/KS0124 
Ny ledamot efter avgående ledamot Anita Winblad, Vänsterpartiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anita Winblad, V avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, 
valberedningen samt bildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-08-13: 
 
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. 
 
Valberedningens behandling 2012-08-20 
 
Förslag på ledamöter efter avgående ledamot Anita Winblad, V: 
 
Bildningsnämnden: 
Ersättare: Hans Gustafsson, V 
 
Valberedningen: 
Ersättare: Hans Gustafsson, V 
 
Valberedningen föreslår 2012-08-20 kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt valberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utse följande: 
 
Bildningsnämnden: 
Ersättare: Hans Gustafsson, V 
 
Valberedningen: 
Ersättare: Hans Gustafsson, V 
-----  
Sändlista 
Hans Gustafsson, V, bildningsnämnden, personalavdelningen 
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KF § 122/12 
VB § 3/12  
KS § 90/12  12/KS0114 
Ny ledamot efter avgående ledamot Marie Jansson, 
Kristdemokraterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, KD avsäger sina politiska uppdrag i Torsås kommun från och med 
2012-06-12. 

 

• Ledamot i kommunfullmäktige  
• Ledamot i syskonen Johanssons stipendiefond 
• Ledamot i kommunstyrelsen samt de uppdrag som valts till genom denna: 

representant för det gemensamma folkhälsoarbetet i Kalmar län, 
arbetsgruppen för vision Bergkvara 

• Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
• Ersättare i Regionförbundets styrelse 
• Ledamot och 1:e vice ordförande i bildningsnämnden, samt ordinarie 

ledamot i bildningsnämndens arbetsutskott 
• Ordförande i kultur- och fritidsutskottet 
• Ersättare i valberedningen. 

 
Marie Jansson, KD tackar politiker, tjänstemän och personal för den här tiden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-11: 
 
att inkommen avsägelse från Marie Jansson, KD beviljas, 
 
att överlämna avsägelsen som ledamot i kommunfullmäktige till Länsstyrelsen  
     för en offentlig sammanräkning, samt 
 
att överlämna övriga avsägelser till valberedningen och bildningsnämnden. 
 
Valberedningens behandling 2012-08-20 
 
Förslag på ledamöter efter avgående ledamot Marie Jansson, KD: 
 
Syskonen Johanssons Stipendiefond: 
Ordinarie: Maria Karlsson, C  
Ersättare: Kjell Mattsson, KD 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 122/12, Ersättare efter avgående ledamot Marie 
Jansson, Kristdemokraterna 
 
Kommunstyrelsen: 
Ordinarie: Mats Olsson, KD 
Ersättare: Christer Söderholm, KD 
 
Bildningsnämnden: 
Ordinarie: Kjell Mattsson, KD 
1:e vice ordförande: Kjell Mattsson, KD 
Ersättare: Christer Söderholm, KD 
 
Valberedningen: 
Ordinarie: Christer Söderholm, KD 
Ersättare: Vakant 
 
Regionförbundets styrelse: 
Ersättare: Mats Olsson, KD 
   
Valberedningen föreslår 2012-08-20 kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt valberedningens förslag. 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utse följande: 
 
Syskonen Johanssons Stipendiefond: 
Ordinarie: Maria Karlsson, C  
Ersättare: Kjell Mattsson, KD 
 
Kommunstyrelsen: 
Ordinarie: Mats Olsson, KD 
Ersättare: Christer Söderholm, KD 
 
Bildningsnämnden: 
Ordinarie: Kjell Mattsson, KD 
1:e vice ordförande: Kjell Mattsson, KD 
Ersättare: Christer Söderholm, KD 
 
Valberedningen: 
Ordinarie: Christer Söderholm, KD 
Ersättare: Vakant 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 122/12, Ersättare efter avgående ledamot Marie 
Jansson, Kristdemokraterna 
 
Regionförbundets styrelse: 
Ersättare: Mats Olsson, KD 
-----  
Sändlista  
Berörda ledamöter, nämnder/styrelser och ledamöter 
Personalavdelningen 
 
  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 43  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-09-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KF § 123/12 
VB § 5/12 
KF § 93/12   12/KS0118 
Ny ledamot efter avgående ledamot efter avgående Marita 
Andersson, Folkpartiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marita Andersson, FP avsäger sig med omedelbar verkan uppdraget som ersättare i 
bildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-11: 
 
att inkommen avsägelse från Marita Andersson, FP beviljas samt 
 
att överlämna avsägelsen till valberedningen. 
 
Valberedningens behandling 2012-08-20 
 
Förslag på ersättare efter avgående ledamot Marita Andersson, FP: 
 
Bildningsnämnden:  
Ersättare: Hans Brolin, FP 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet till valberedningen för ny beredning. 
-----  
Sändlista 
Valberedningen
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KF § 124/12 
VB § 6/12 
KF § 118/12   12/KS0133 
Ny ledamot efter avgående ledamot Monica Fredriksson, 
Torsåspartiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson, TP avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen och valberedningen från och med 2012-08-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-08-13: 
 
att inkommen avsägelse från Monica Fredriksson, TP beviljas samt 
 
att överlämna ärendet till valberedningen för beredning. 
 
Valberedningens behandling 2012-08-20 
 
Förslag på ledamöter efter avgående ledamot Monica Fredriksson, TP: 
 
Kommunstyrelsen: 
Ordinarie: Kerstin Ahlberg, TP 
 
Valberedningen: 
Ordinarie: Kerstin Ahlberg, TP 
Ersättare: Vakant 
 
Valberedningen föreslår 2012-08-20 kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt valberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
  
att utse följande: 
 
Kommunstyrelsen: 
Ordinarie: Kerstin Ahlberg, TP 
 
Valberedningen: 
Ordinarie: Kerstin Ahlberg, TP 
Ersättare: Vakant 
-----  
Sändlista 
Berörda nämnder och ledamöter 
Personalavdelningen 
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KF § 125/12 
KS § 187/12 
PU § 40/12 
AU § 211/12   12/KS0012 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2012  
 

Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari – juni 2012 med 
helårsprognos. 
 
Delårsresultatet januari – juni 2012 visar ett budgetöverskott på 11,3 mkr. Detta 
resultat är missvisande eftersom årets löneöversyn inte periodiserats, vilket uppgår 
till 2,1 mkr enligt budget för perioden. Vidare ingår en intäktspost på 3,1 mkr från 
återbetalde AFA försäkringspremier, som fördelats ut i en tilläggsbudget, men inte 
utnyttjats under perioden. Inräknas dessa två nämnda kostnader på totalt 5,2 mkr 
ska resultatet istället vara 6,1 mkr. 
 
Årsprognosen 2012 visar ett positivt ekonomiskt resultat på 3,4 mkr (2,9 mkr bättre 
än budgeterat resultat) exklusive i dagsläget inte utnyttjade återbetalade AFA 
försäkringspremier 2007 på totalt 3,3 mkr. Med denna årsprognos klaras 
balanskravet, men inte uppställt finansiellt resultatmål.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-14: 
 
att överlämna delårsbokslut för januari – juni 2012 till de förtroendevalda 
     revisorerna för granskningen. 
 
föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2012. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-08-28 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar delårsbokslut för januari – juni med helårs- 
prognos 2012. 
 
Socialchef Ninna Melin lämnar en analys av den höga sjukfrånvaron (9,25 %) inom 
socialförvaltningen utifrån personalbilagan i delårsbokslutet. 
 
Under 2011 beslutas att vid anmälan om frånvaro för sjukdom ska det registreras 
som sjukfrånvaro. Tidigare har man kunnat ta ut semester i stället för att anmäla 
sjukfrånvaro.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 125/12, Delårsbokslut januari – juni med 
helårsprognos för 2012 
 
Korttidssjukskrivningarna har ökat inom socialförvaltningen och ingen rutin har 
funnits för att hantera sjukskrivningarna. Under 2012 har införts, att vid tredje 
sjukfrånvaro tas en kontakt med den sjukskrivna. Hjälp tas också från Sensia och 
personalavdelningen för att kunna minska korttidssjukskriv-ningarna. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar att i 
fortsättningen ska korttidssjukskrivningarna (upp till fjorton dagar) samt övrig 
sjukfrånvaro särredovisas i Torsås kommuns delårsbokslut och årsredovisning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla Roland Swedestam, S med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28: 
 
att socialchefen återkommer till kommunstyrelsen under hösten med en  
     uppföljning av sjukfrånvaron inom socialförvaltningen, 
 
att notera redovisningen från socialchefen. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2012, 
 
att i fortsättningen ska korttidssjukskrivningarna (upp till fjorton dagar) samt 
    övrig sjukfrånvaro särredovisas i Torsås kommuns delårsbokslut och  
    årsredovisning.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-09-10 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar delårsbokslut 2012. 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Torsås kommuns delårsrapport per 
den 30 juni 2012. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på 
analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av 
revisionsrapporten som utarbetas av PwC. Se vidare aktbilaga. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 125/12, Delårsbokslut januari – juni med 
helårsprognos för 2012 
 
PwC gör följande bedömning av kommunens utifrån den översiktliga granskningen: 
 

• Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

• Instämmer i kommunstyrelsens bedömning av möjligheterna att nå den 
finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt. 

• De kan inte göra någon bedömning av möjligheterna att nå de 
verksamhetsmål som kommunfullmäktige har fastställt utifrån 
rapporteringen i delårsrapporten. 

• Noterar att delårsrapporten utvecklats jämfört med tidigare år och nu ger en 
utförligare information och är bättre beslutsunderlag för kommun-
fullmäktige. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2012, 
 
att i fortsättningen ska korttidssjukskrivningarna (upp till fjorton dagar) samt 
    övrig sjukfrånvaro särredovisas i Torsås kommuns delårsbokslut och  
    årsredovisning.  
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KF § 126/12   12/KS0146 
Interpellation till bildningsnämndens ordförande  
 

Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Roland Swedestam, S ställd interpellation till bildningsnämndens 
ordförande Maria Karlsson, C angående lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal. 
 
Kommunstyrelsens borgliga majoritet återremitterade ärendet till bildnings-
nämnden för vidare beredning, utan att kunna ange vad som skall beredas eller 
utredas. 
 
Hur kommer bildningsnämndens ordförande behandla denna återremiss i 
bildningsnämnden när ingen vet vad kommunstyrelsen vill ha berett eller utrett? 
 
Bildningsnämndens ordförande Maria Karlsson, C svar på interpellationen: 
 
Eftersom det inte varit angivit vad som ska beredas i det återremitterade ärendet 
tolkar Maria det så att den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen inte vill 
begränsa sig utan ge möjlighet till en bredare utredning där man fördjupar sig mer i 
respektive föreslagen förändring. 
 
Förslag på fördjupning som inte får föraktas är de faktiska kostnaderna och 
besparingarna, en omställningskostnad bör till exempel finnas med i beräkningen 
som idag saknas, komplettera utredningen med en organisationsutredning bör 
också göras, inhämta erfarenhet från andra kommuner som har genomfört lika eller 
liknande förändringar, ta upp diskussionen ”När är en skola för liten”. Det finns 
mycket kvar att utreda som har stor betydels för kommande resultat av genomförda 
tänkta förändringar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen, 
 
att notera svaret på interpellationen. 
-----  
Sändlista 
Roland Swedestam, S 
Maria Karlsson, C 
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KF § 127/12 
KS § 203/12 
AU § 227/12 
AU § 239/10 
AU § 156/10  
KF § 35/10   10/KS0098 
Motion – Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer 
intressant i vår kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Leif Lindberg, TP och Lars Sjöholm, MP hemställer i en motion att  
kommunen undersöker om intresse och möjlighet finns att bilda ett 
fiskevårdsområde i Hossan i Bergkvara och plantera in ädelfisk för att låta 
sportfiskare lösa fiskekort för att fiska där. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-05-25 § 105 att ställa sig positiva till 
motionen och föreslår att turistansvarig utreder möjligheterna. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 § 47 att ställa sig positiva till motionen men 
hänvisar till att tekniska nämnden inte ansvarar för markupplåtelse och 
turismfrågor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10: 
 
att remittera tillbaks motionen till bygg- och miljönämnden för en utredning 
     om möjligheten finns att bilda ett fiskevårdsområde i Hossan i Bergkvara  
     och plantera in ädelfisk för att låta sportfiskare lösa fiskekort för att fiska. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 127/12, Motion – Möjlighet att förlänga och göra 
turistsäsongen mer intressant i vår kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-14 
 
Förslaget i motionen att plantera in ädelfisk i Hossan är inte förenlig med pågående 
kustmiljöarbete i Torsås kommun som när det gäller fisk, i stort går ut på att bland 
annat främja reproduktionen av gädda och abborre. Inplantering av ädelfisk är inte 
en miljöriktig insats i detta sammanhang.  
 
Motionens förslag synes ej heller vara förenlig med den långsiktiga miljöförbättring 
som Vision Bergkvara beskriver. Detta vidimeras av tillförordnad 
samhällsbyggnadschef Leif Kuusela som deltagit i möte med arbetsgrupp för 
Ängaskär och Hossan. Utifrån detta beslutar bygg- och miljönämnden 2012-03-14 § 
30 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Småland Leader Sydost har beviljat drygt en halv miljon kronor för att 
muddra/miljösanera delar av Ängaskär. Muddring gäller för norra Skytteholmen, 
norr om Krutskär och Rödkläppen mot norra sidan av Dalskärsbron och in mot 
land. 
 
Ansökan om vattentillstånd har skickats till Länsstyrelsen, beräknad behandlingstid 
är cirka tre månader. Muddring/miljösanering beräknas starta i höst. Vill inte störa 
turistsäsongen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 § 120 att förvärva Skytteholmen och övriga 
obebyggda markområden runt Ångaskär och Hossan. Detta innebär att det kan bli 
enklare att bilda fiskevårdsområden i framtiden om det visar sig möjligt trots det 
fria handredskapsfisket. För närvarande bör det beviljade Leader-projektet 
genomföras och effekteran utvärderas och därefter kan frågan om 
fiskevårdsområde återkomma för nytt ställningstagande. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-08-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att motinens intentioner att förbättra sportfiske, kan stärka besöksnäringen,  
     kommer att genomföras genom att ovanstående Leader-projekt slutförs,  
 
att motionen härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 127/12, Motion – Möjlighet att förlänga och göra 
turistsäsongen mer intressant i vår kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-2/8 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att motionens intentioner att förbättra sportfiske, kan stärka besöksnäringen,  
     kommer att genomföras genom att ovanstående Leader-projekt slutförs,  
 
att motionen härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-09-10 
 
Yrkande, proposition och votering  
 
Lars Sjöholm MP yrkar återremiss för att tydliggöra vad som faktiskt är möjligt att 
göra ifråga om att skapa ett fiskevårdsområde i Hossan i Bergkvara. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Lars 
Sjöholms, MP yrkande om återremiss finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt Lars 
Sjöholms, MP yrkande om återremiss avges 14 ja-röster, 9 nej-röster samt 9 avstod.    
Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Fortsättning 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 43  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-09-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 127/12, Motion – Möjlighet att förlänga och göra 
turistsäsongen mer intressant i vår kommun 
 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Swedestam S  X   
Håkan Algotsson C Maria Karlsson, C    X  
Ann-Britt Mårtensson S  X    
Christofer Johansson C  X    
Mona Magnusson M  - - - 
Sören Bondesson S  X   
Eva-Kristina Berg C  X   
Roger Petterson TP   X   
Henrik Nilsson Bokor S  X   
Sten Bondesson C  X    
Ewa Bonér KD Christin Andersson, KD  X  
Christina Lönnqvist S   X   
Ewy Svensson M  X   
Marcus Johansson C     X 
Peter Ludvigsson S     X 
Anita Borg C     X 
Lars Sjöholm MP    X  
Johnny Hansson SD    X  
Margareta Ohlin FP  - - - 
Inga-Britt Karlsson S  X    
Pär Larsson C     X 
Monica Fredriksson TP Åke Gullin, TP    X 
Bernt Nykvist S    X  
Magnus Nilsén M  - - - 
Lena Gustafsson V     X 
Irma Folkesson C     X  
Jill Jonsson S  X    
Åsa Haglund Rosenborg C    X  
Christer Söderholm KD     X 
Roger Isberg S  X    
Linda Eriksson C   X  
Birgitta Arvidsson S     X 
Magnus Svensson M   X    
Christina Svensson C    X  
Hans Larsson S    X 

 Summa 14 9 9 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 127/12, Motion – Möjlighet att förlänga och göra 
turistsäsongen mer intressant i vår kommun 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionens intentioner att förbättra sportfiske, kan stärka besöksnäringen,  
     kommer att genomföras genom att ovanstående Leader-projekt slutförs,  
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista  
Leif Lindberg 
Lars Sjöholm 
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KF § 128/12 
KS § 204/12 
AU § 163/12 
KF § 59/12   12/KS0093 
Motion – Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson, TP hemställer i en motion, för att stärka frågeställarens 
position vid allmänhetens frågestund föreslås att denne, efter att svar avgivits, får 
ställe en kompletterande fråga, för att försöka få fram ett tydligare och komplettare 
svar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-04-16: 
 
att överlämna motionen – Allmänhetens frågestund till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-08: 
 
att överlämna motionen – Allmänhetens frågestund till kommunfullmäktiges  
     presidium, ordförande, förste och andra vice ordförande för beredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-08-28 
 
Kommunfullmäktiges presidium bifaller Monica Fredrikssons, TP motion att vid 
allmänhetens frågestund, efter att svar avgivits, får frågeställaren ställa en 
kompletterande fråga för att försöka få fram ett tydligare och komplettare svar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28 föreslå kommun-fullmäktige 
besluta: 
 
att bifalla motion, att vid allmänhetens frågestund, efter att svar avgivits, får 
     frågeställaren ställa en kompletterande fråga för att försöka få fram ett  
     tydligare och komplettare svar 
 
att motionen – Allmänhetens frågestund härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motion, att vid allmänhetens frågestund, efter att svar avgivits, får 
     frågeställaren ställa en kompletterande fråga för att försöka få fram ett  
     tydligare och komplettare svar 
 
att motionen – Allmänhetens frågestund härmed anses besvarad. 
-----  
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KF § 129/12 
KS § 149/12 
AU § 180/12     
KS § 58/11 
AU § 46/11   11/KS0045 
Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Idag har Torsås kommun stora brister i sitt förebyggande arbete mot brand. Ett 
dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete saknas i stora delar av verksamheten 
och byggnader har brister i det byggnadstekniska brandskyddet. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås föreslås därför en revidering av 
säkerhetspolicyn där följande punkter införs: 
 
Brandskydd  

 
� Säkerhetsnivån på Torsås kommuns anläggningar ska minst överensstämma 

med räddningstjänstens grundläggande krav. 
 
� Systematiskt brandskyddsarbete skall bedrivas i samtliga kommunala  

verksamheter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  
 
� Vid om- eller tillbyggnad av byggnader och lokaler ska en brandskydds- 

dokumentation upprättas av brandkonsultföretag som uppfyller  
Brandskyddsföreningens norm SBF 2003:1 

 
� Brand- och inbrottslarmens tillförlitlighet och effektivitet ska upprätthållas. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerhetspolicyn efterföljs och upp- följning 
sker. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2011-02-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidera upprättad Säkerhetspolicy enligt Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-03-01 föreslå kommun-fullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna reviderad Säkerhetspolicy. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 129/12, Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås 
kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-03-28:  
 
att återremittera säkerhetspolicyn för en översyn av hela dokumentet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-05-22 
 
Det finns flera lagstiftningar som berör säkerhetsarbete för såväl anställda i 
kommunen och de som bor och vistas i kommunen.  
 
I 2 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap föreskrivs att kommuner och 
landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i 
kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys.  
 
Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och dess förordning (SFS 1996:633).ställer krav på 
förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota 
kommunens säkerhet.  
 
Enligt 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska fastighetsägare och 
nyttjanderättsinnehavare vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och 
för att hindra eller begränsa skador till följd av brand eller annan olycka och i övrigt 
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 
begränsa skador till följd av brand. Detta innebär enligt MSB:s föreskrifter SRVFS 
2004:3 bland annat att Systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas.  
Kommunen ska enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) som arbetsgivare systematiskt 
planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön 
uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö, utreda arbetsskador, fortlöpande 
undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta.  
 
Torsås kommuns riktlinjer för säkerhetsarbete sammanfattar det säkerhetsarbete 
som enligt lag krävs i kommunen och har till syfte att verka för en i alla avseenden 
säker och trygg kommun för alla som arbetar, bor eller vistas i kommunen. Detta 
syfte ska uppnås genom att förebygga och hantera skador, störningar och förluster 
som kan drabba människor, verksamhet, egendom, miljö och ekonomi genom att 
säkerhetstänkande ingår som en naturlig del i förvaltningarnas arbete.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 129/12, Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås 
kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-22 kommunstyrelsen besluta:  
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun samt 
 
att ge i uppdrag till nämnderna att implementera dessa i sina verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-05-29 föreslå kommun-fullmäktige 
besluta:  
 
att godkänna och fastställa Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun samt 
 
att ge i uppdrag till nämnderna att implementera dessa i sina verksamheter. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-08-10 
 
Säkerhetssamordnare Lars Persson redovisare förslaget på Riktlinjer för 
säkerhetsarbete i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige besluta:  
 
att godkänna och fastställa Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun samt 
 
att ge i uppdrag till nämnderna att implementera dessa i sina verksamheter. 
-----   
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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KF § 130/12 
KS § 197/12 
AU § 233/12   12/KS0033 
Projektering Torskolans högstadium 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi föredrar ärendet utifrån upprättat arbets-material 
2012-06-18. 
 
Torsås kommun har kraftigt vikande födelsetal. År 2011 föddes endast 46 barn i 
kommunen och första tertialet 2012 har 17 barn fötts. Aditro har 2012-03-29 tagit 
fram en befolkningsprognos som utgår från 54-58 barn födda årligen perioden 
2012-2021. Dock befaras denna befolkningsprognos vara något överskattad. 
 
Färre antal förskolebarn i Torsås kommun medför att lokalförändringar inom 
förskoleverksamheten är en nödvändighet. 
 
Nya skollagens krav: 
 
• Legitimerade lärare med rätt behörighet på rätt nivå. 
• Krav på skolbibliotek. 
• Krav på IT. 
• Krav på elevhälsan. 
• 100 procent måluppfyllelse. 
• Alla barns rätt till likvärdig utbildning. 
 
Anpassning till sjunkande barnantal: 
 
• Skolan i Torsås måste vara tidsenlig och leva upp till de krav som skollagen 

ställer. 
• Antalet barn i Torsås har sjunkit under lång tid. 
• Prognoserna visar att det fortsätter att sjunka. 
• Bildningsnämndens budgetram minskar. 
• Skollokalerna i Torsås har stora investeringsbehov. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 130/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 
 
Vilken skola vill Torsås ha: 
 
• Vilka lärare? 
• Forskningsbaserad? 
• Högre måluppfyllelse? 
• Hur hantera elever i behov av särskilt stöd? 
• Glesbygdsproblematiken? 
• Korrespondensgymnasiets varande eller icke varande? 
• Förskolan? 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26 § 111 att föreslår kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, med start från 
höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin under-visning 
förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda och planera vidare 
med utgångspunkt ifrån detta,  
 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att utreda 
möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa 
Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem för att friställa gymnasiets 
lokaler för skolans verksamhet, 
 
att i samband med att årskurs 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i skolans 
lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas till 
verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på dessa orter. 
 

Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att arbetsutskottet noterar bildningschefens redovisning 
och bildningsnämndens beslut samt att ärendet överlämnas till partigrupperna för 
ställningstagande och återkommer till kommunstyrelsen 2012-08-28. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar bifall till 
bildningsnämndens beslut 2012-06-26 § 111. 
                                                                                                                                                                                                                                                            
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, C yrkande och 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande finner arbetsutskottet beslutat enligt 
Håkan Algotsson, C yrkande, varvid votering begärs. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 130/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C yrkande och nej = enligt Roland 
Swedestam, S med fleras yrkande avges två ja-röster och tre nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 1, arbetsutskottet har sålunda beslutat 
enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande att bifalla  bildningsnämndens 
beslut 2012-06-26 § 111. 
 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Henrik Nilsson Bokor      S Sören Bondesson       X       
Eva-Kristina Berg C       X             
Mona Magnusson      M             X       
Roland Swedestam      S             X       
Håkan Algotsson       C       X             

 Summa              

 

Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Eva-Kristina Berg, C reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt egna beslut. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-08-14 kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, med start från  
     höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin under- 
     visning förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda och  
     planera vidare med utgångspunkt ifrån detta,  
 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att 
     utreda möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa  
     Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem för att friställa  
     gymnasiets lokaler för skolans verksamhet, 
 
att i samband med att årskurs 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i  
     skolans lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas  
     till verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på  
     dessa orter. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 130/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-08-28 
 
Skrivelse daterad 2012-08-23 från Malin Sördal och Karolina Strandberg gällande 
att flytta ej Gullabo skola 4-5-6 till Torsås föreligger. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar att frågan om 
organisation och lokalisering av kommunens 0–6-skolor åter-remitteras till 
bildningsnämnden för vidare beredning samt att uppdra åt bildningsnämnden och 
Torsås Fastighets AB att projektera renovering av Torskolans högstadium enligt ett 
förslag som har initierats av Patrik Rejneborg, M. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till bildningsnämndens beslut 2012-06-26  
§ 111 med revidering i 1:a att-satsen, att Torsås kommuns skolverksamhet avseende 
årskurs 4-6 med succesiv start från höstterminen 2013 anpassas så att kommunens 
elever i dessa årskurser får sin undervisning förlagd till Torskolan. Bildningschefen 
får i uppdrag att utreda och planera vidare med utgångspunkt ifrån detta. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C med fleras 
yrkande och Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Håkan Algotssons, C yrkande, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, C yrkande och nej = enligt Roland 
Swedestams, S yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av voteringslista nummer 2. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att 
frågan om organisation och lokalisering av kommunens 0–6-skolor återremitteras 
till bildningsnämnden för vidare beredning samt att uppdra åt bildningsnämnden 
och Torsås Fastighets AB att projektera renovering av Torskolans högstadium. 
  
Voteringslista nummer 2       
 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg  C       X             
Christofer Johansson C       X             
Marcus Johansson C       X             
Mona Magnusson M       X             
Mats Olsson      KD       X             
Roland Swedestam  S             X       
Henrik Nilsson Bokor S Roger Isberg, S       X       
Sören Bondesson S             X       
Inga-Britt Karlsson S Jill Jonsson, S       X       
Ann-Britt Mårtensson      S Lena Gustafsson, V       X       
Håkan Algotsson C       X             

 Summa 6 5  

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 130/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Roger Isberg, Sören Bondesson, Jill Jonsson samtliga S och 
Lena Gustafsson, V reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28: 
 
att frågan om organisation och lokalisering av kommunens 0–6-skolor 
     återremitteras till bildningsnämnden för vidare beredning,  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra åt bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att projektera 
     renovering av Torskolans högstadium. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-09-10 
 
Yrkande, proposition och votering  
 
Roland Swedestam S yrkar återremiss till kommunstyrelsen för att inhämta skriftligt 
yttrande från Torsås Fastighets AB på vilka ekonomiska konsekvenser och 
byggnadstekniska problem som kan finnas med att renovera högstadiet utan att ha 
en helhetsbild klar på användningen av Torskolans lokaler.  
 
Marcus Johansson C, Eva-Kristina Berg C samt Christer Söderholm KD yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Roland 
Swedestam S yrkande om återremiss finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Roland Swedestam S yrkande om återremiss, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt Roland 
Swedestam S yrkande om återremiss avges 17 ja-röster och 15 nej-röster. Hur var 
och en röstat framgår av voteringslista nummer 3. Kommunfullmäktige har sålunda 
beslutat enligt Roland Swedestam S yrkande om återremiss till kommunstyrelsen 
för att inhämta skriftligt yttrande från Torsås Fastighets AB på vilka ekonomiska 
konsekvenser och byggnadstekniska problem som kan finnas med att renovera 
högstadiet utan att ha en helhetsbild klar på användningen av Torskolans lokaler.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 130/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 
 
Voteringslista nummer 3 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Swedestam S  X   
Håkan Algotsson C Maria Karlsson, C    X  
Ann-Britt Mårtensson S  X    
Christofer Johansson C    X  
Mona Magnusson M  - - - 
Sören Bondesson S  X   
Eva-Kristina Berg C    X  
Roger Petterson TP   X   
Henrik Nilsson Bokor S  X   
Sten Bondesson C    X  
Ewa Bonér KD Christin Andersson, KD  X  
Christina Lönnqvist S   X   
Ewy Svensson M  X   
Marcus Johansson C   X   
Peter Ludvigsson S  X    
Anita Borg C   X   
Lars Sjöholm MP    X  
Johnny Hansson SD    X  
Margareta Ohlin FP  - - - 
Inga-Britt Karlsson S  X    
Pär Larsson C   X   
Monica Fredriksson TP Åke Gullin, TP X    
Bernt Nykvist S  X    
Magnus Nilsén M  - - - 
Lena Gustafsson V  X     
Irma Folkesson C     X  
Jill Jonsson S  X    
Åsa Haglund Rosenborg C    X  
Christer Söderholm KD    X   
Roger Isberg S  X    
Linda Eriksson C   X  
Birgitta Arvidsson S  X     
Magnus Svensson M   X    
Christina Svensson C    X  
Hans Larsson S  X    

 Summa 17 15   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 130/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att inhämta skriftligt yttrande från  
     Torsås Fastighets AB på vilka ekonomiska konsekvenser och byggnadstekniska 
     problem som kan finnas med att renovera högstadiet utan att ha en helhetsbild  
     klar på användningen av Torskolans lokaler. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
Kommunstyreslen
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KF § 131/12 
KS § 195/12 
AU § 222/12   12/KS0129 
Avgift för borttappade busskort 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar Länstrafik kommer med start läsåret 2012/2013 att göra förändringar av de 
busskort som bildningsförvaltningen delar ut till skolskjutsberättigade elever. Ett 
läsårskort som delas ut vid höstterminsstarten kommer att ersätta de två 
terminskorten som tidigare använts. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26 § 114 att avgiften för borttappade busskort 
höjs till 75 kronor för första kortet och 100 kronor för de efterföljande korten 
eleven tappar under en och samma termin samt att avgifterna ska baseras på en 
termin istället för på ett helt läsår. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-08-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiften för borttappade busskort höjs till 75 kronor för första kortet och 
    100 kronor för de efterföljande korten eleven tappar under en och samma  
    termin samt att avgifterna ska baseras på en termin istället för på ett helt  
    läsår. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avgiften för borttappade busskort höjs till 75 kronor för första kortet och 
    100 kronor för de efterföljande korten eleven tappar under en och samma  
    termin samt att avgifterna ska baseras på en termin istället för på ett helt  
    läsår. 
 
Kommunfullmäktiges beslutar: 
 
att avgiften för borttappade busskort höjs till 75 kronor för första kortet och 
    100 kronor för de efterföljande korten eleven tappar under en och samma  
    termin samt att avgifterna ska baseras på en termin istället för på ett helt  
    läsår. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KF § 132/12 
KS § 196/12 
AU § 223/12 
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). 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 132/12, 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.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommun-fullmäktige 
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 2012-06-12: 
 
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). 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-14 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-06-12 § 63 att föreslå att texten i § 16, 2:a stycket, 
förtydligas med: 
 
Huvudmannen bestämmer antal pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som 
ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar er- forderliga 
anordningar för att sammankoppla enheten med VA-installationen i övrigt. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 132/12, Allmänna bestämmelser för brukande av 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-08-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa texten i § 16, 2:a stycket: 
 
     Huvudmannen bestämmer antal pumpenheter och vilket slag av pumpenhet  
     som ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar  
     erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med VA- 
     installationen i övrigt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa texten i § 16, 2:a stycket: 
 
     Huvudmannen bestämmer antal pumpenheter och vilket slag av pumpenhet  
     som ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar  
     erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med VA- 
     installationen i övrigt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa texten i § 16, 2:a stycket: 
 
     Huvudmannen bestämmer antal pumpenheter och vilket slag av pumpenhet  
     som ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar  
     erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med VA- 
     installationen i övrigt. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 133/12 
KS § 200/12 
AU § 229/12   12/KS0015 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2012-07-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2012-
07-01. 
 
1.   Vision 2015 – 2020, 10/KS0241, Ulf-Peter Rosenblad 

2.   Förslag på förstärkning till kommunkassan, 10/KS0227, Ulf-Peter 
      Rosenblad 

3.   Flytta busshållplats på Kalmarvägen, Torsås, 11/KS0117, Conny 
      Gustavsson, Torsås 

4.   Fyll upp svackan mellan sporthallen och hembygdsparken, 11/KS0118, 
      Conny Gustavsson, Torsås 

5.   Översyn av vattendragen i kommunen, 11/KS0209, Sigurd Mellström,  
      Torsås 

6.   Öka personaltätheten inom den kommunala barnomsorgen, 12/KS0027, 
      Göran Sturegård, Gullabo 

7.   Upprätta och underhålla en skridskobana vid till exempel Sahara, 
      12/KS0041, Mats Insulander, Fågelmara 

8. Trafikseparerad cykel- gångväg till och från Dalskärs camping, båthamn 
      och badplats, 12/KS0052, Ulf Bergström och Dorothy Sjöholm, Bergkvara 

9.  Bibehåll det särskilda boendet på Sophiagården med mera, 12/KS0061 
 Sigurd Mellström, Torsås 

10.  Medverka till att upprätta en Speakers Corner i byn, 12/KS0066 
 Anita Petersson, Torsås   

11.  Anlägg ett motorland, 12/KS0067 
 Anita Petersson, Torsås   

12. Bygg om nuvarande gymnastiksal till bibliotek, 12/KS0067 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås   

13. Renovering Sophiagården/Mariahemmet, 12/KS0094 
Sigurd Mellström, Torsås   

14. Ompröva ärendet fördjupad samverkan, 12/KS0097 
Povel Varga, Bergkvara  

Fortsättning  
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Fortsättning § 133/12, Redovisning av medborgarförslag under 
handläggning till och med 2012-07-01 
 
15. Digital klocka, 12/KS0110 

Melker Lyth, Torsås   

Arbetsutskottet föreslår 2012-08-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2012-07-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2012-07-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2012-07-01. 
-----  
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KF § 134/12 
KS § 201/12 
AU § 230/12   12/KS0016 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2012-07-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2012-07-01. 
 
1.   Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, 10/KS0057 
      Torsåspartiet 
 
2.   Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa VA- 
      anslutningar, 10/KS0058 
      Torsåspartiet 
 
3.   Fjärrvärme i Bergkvara, 10/KS0071 
      Ledamot Ronny Ramberg, C 
 

4.   Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i vår  
      kommun, 10/KS0098 
      Ledamot Leif Lindberg, TP och Lars Sjöholm, MP 
 

5.   Meddelarfrihet och meddelarskydd, 10/KS0218 
      Ledamot Ronny Ramberg, C 
 
6.   Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna, 10/KS0239 
      Ledamot Lars Sjöholm, MP 
 
7.   Äldreboende i Torsås kommun, 11/KS0226 
      Ledamot Monica Fredriksson, TP, Roger Petersson, TP 
 
8.   Allmänhetens frågestund, 12/KS0093 
      Ledamot Monica Fredriksson, TP  
 
9.   Välkomstdag för nyinflyttade, 12/KS0103 
      Ledamot Margareta Ohlin, FP  

Arbetsutskottet föreslår 2012-08-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2012-07-01. 
Fortsättning  
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Fortsättning § 134/12, Redovisning av motioner under handläggning 
till och med 2012-07-01 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2012-07-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2012-07-01. 
-----  
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KF § 135/12 
KS § 202/12 
AU § 224/12 
AU § 195/12 
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 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Anlägg ett Motorland till kommun- 
     styrelsen och bildningsnämnden för beredning. Därefter åter till kommun- 
     fullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-06-12 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-05-07 § 81 att avslå medborgarförslaget att 
anlägga ett motorland. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-6-12: 
 
att inhämta från bildningsnämnden en motivering till varför förslaget ska  
     avslås. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-14 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26 § 131 med hänvisning till att det står varje 
människa fritt att starta en förening och ägna sig åt motorsport och även söka 
bidrag likt övriga föreningar i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-08-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget - Anlägg ett Motorland med motiveringen att det  
     står varje människa fritt att starta en förening och ägna sig åt motorsport  
     och även söka bidrag likt övriga föreningar i Torsås kommun samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 135/12, Medborgarförslag – Anlägg ett Motorland 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28 föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget - Anlägg ett Motorland med motiveringen att det  
     står varje människa fritt att starta en förening och ägna sig åt motorsport  
     och även söka bidrag likt övriga föreningar i Torsås kommun samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslaget - Anlägg ett Motorland med motiveringen att det  
     står varje människa fritt att starta en förening och ägna sig åt motorsport  
     och även söka bidrag likt övriga föreningar i Torsås kommun samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Anita Petersson, Torsås  
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KF § 136/12 
KS § 110/12 
AU § 122/12 
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 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Medverka till att upprätta en Speakers 
     Corner i byn till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunfullmäktiges presidium 
besluta: 
 
att innan det ordinarie sammanträdet med kommunfullmäktige ge kommun- 
     invånarna fritt utrymme för olika anförande som inte behöver besvaras, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-04-24 kommunfullmäktiges 
presidium besluta: 
 
att innan det ordinarie sammanträdet med kommunfullmäktige ge kommun- 
     invånarna fritt utrymme för olika anförande som inte behöver besvaras, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att medborgarförslaget återremitteras för vidare utredning samt framtagande av 
     förslag till regler. 
 
Vid av ordförande ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och presidiets 
förslag finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt presidiets förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslaget återremitteras för vidare utredning samt framtagande av  
     förslag till regler. 
-----  
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KF § 137/12   12/KS0006 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna i kommunfullmäktige delges från Sveriges kommuner och landsting, 
Fullmäktige och revisorerna – skrifter och seminarier.  

 
   Kommunfullmäktige beslutar: 

 
att ledamöterna känner sig delgivna inkommen handling. 
-----  
 
 
 
 
 


