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Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2012-10-15, 18.30 – 21.30      
 Sammanträdet ajourneras mellan 20.50 – 21.05 
  
Beslutande Enligt deltagarlista, bilaga 1 
   
   
   
   
    
        
        
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Lärare och elever från Torskolan § 138  
 Helena Nilsson, ansvarig för näringslivsfrågor, Bo Lindwall, revisor, 

Regionförbundet i Kalmar län § 139   
 Chatarina Holmberg, samhällsbyggnadschef § 141  
 Nina Johansson, VA-ingenjör § 141   
   
   
Utses att justera Maria Karlsson, C och Ann-Britt Mårtensson, S       
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-10-17   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 138 - 148   

    
 Ordförande Sten Bondesson  
    
 Justerande Maria Karlsson                         Ann-Britt Mårtensson        
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunfullmäktige   

 
Sammanträdesdatum 

 
2012-10-15 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-10-18    Datum för anslags 
nedtagande 

2012-11-09 

    
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 Ja   
Johnny Hansson, SD Ja       
Margareta Ohlin, FP Nej   
Inga-Britt Karlsson, S Ja  
Pär Larsson, C Ja   
Monica Fredriksson, TP Ja   
Bernt Nykvist, S Ja       
Magnus Nilsén, M Ja       
Lena Gustafsson, V Ja    
Irma Folkesson, C  Nej Jörgen Johansson, C 
Jill Jonsson, S Ja       
Åsa Haglund – Rosenborg, C  Ja  
Christer Söderholm, KD, 1:e vice ordförande  Ja       
Roger Isberg, S Ja       
Linda Eriksson, C Nej Maria Karlsson, C 
Birgitta Arvidsson, S Ja  
Magnus Svensson, M Ja   
Christina Svensson, C Ja       
Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 138 - 148   
 

§ 138 Information från elevernas Polenresa  
§ 139 Årsredovisning 2011, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 140 Allmänhetens frågestund  
§ 141 Återrapportering – Revisionsrapport VA-ledningsnätets  
 underhåll och förnyelse 
§ 142 Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för 
 vissa VA-anslutningar 
§ 143 Tilläggsanslag för lokalutredning  
§ 144 Omprövning av riktlinjer gällande ledighet för läkarbesök, utgår 
§ 145 Revidering av policy för uppvaktningar 
§ 146 Motion – Miljökompensering 
§ 147 Årsredovisning 2011, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
§ 148 Kommunfullmäktiges sammanträde i november och december  
 2012   
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KF § 138/12 
KS § 101/12 
DK § 36/12 12/KS0013 

Information från elevernas Polenresa                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 § 101 att avsätta 75 000 kronor under 
tre år till Toleransprojektet under förutsättning att fonden fortsätter att 
generera avkastning. 
 
Den 5 september 2012 åkte årskurs 9 på Torskolan till Polen i tre dagar för att 
lära sig mer om vad som hände under andra världskriget. 
 
Carina Nilsson, Eva Bergman, Emma Johansson, Annie Johansson, Emma 
Svensson, Nathalie Thuresson, Kalle Johansson, Johanna Jonsson, Elsa 
Insulander och Julia Hammare informerar om deras upplevelse från bland 
annat Westerplatte där det första skotten sköts i 2:a världskriget 1939-09-01 
och förintelselägret i Stutthof.  
 
Ordförande Sten Bondesson, C tackade lärare och elever för en intressant och 
gripande redovisning från Polenresan. 
-----  
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KF § 139/12 11/KS0125       
Årsredovisning, Ansvarsfrihet 2011, Regionförbundet i Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Helena Nilsson, ansvarig för näringslivsfrågor börjar med att gratulera Torsås 
kommuns placering på företagsrankningen, från plats 258 år 2011 till plats 63 
2012. Därefter redovisas Regionförbundets verksamhetsberättelse.  
 
Bo Lindwall, revisor redovisar årsredovisning 2011 för Regionförbundet i 
Kalmar. 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildas från och med 2003 till samverkans-
organ (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I 
samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende besluts-
organ. 
I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion 
enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling.  
 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landsting). 
 
Med hänvisning till årsredovisning och revisionsberättelse föreslås 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun besluta om att bevilja 
Regionförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2011. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för 2011 samt 
 
att godkänna årsredovisning och revisionsberättelse 2011 för Regionförbundet  
     i Kalmar län. 
-----  
Sändlista  
Regionförbundet i Kalmar län 
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KF § 140/12   12/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Leif Lindberg, Bergkvara ställer frågor gällande enskilda avlopp i kommunen. 
Ett trettiotal ärende gällande enskilda avlopp men inga föreläggande. 
 
Ordförande i bygg- och miljönämnden Magnus Svensson, M informerar om att 
under 2013 kommer arbetet fortsätta gällande enskilda avlopp. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att det är 
svårt att hitta entreprenörer som arbetar med enskilda avlopp. 
-----  
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KF § 141/12 
KF § 33/11 
KS § 28/11 
AU § 7/11 
AU § 361/10   10/KS0207 
Revisionsrapport VA-ledningsnätets underhåll och förnyelse i 
Torsås kommun 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunernas revisorer i Torsås har gett Komrev inom Pricewaterhouse- 
Coopers i uppdrag att göra en granskning av Va-ledningsnätets underhåll och 
förnyelse. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna gransknings- 
planen. 
 
I revisionsrapport ”Revisionsrapport Vatten och avloppsledningsnätets 
underhåll och förnyelse i Torsås kommun” redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning. 
 
Revisorernas bedömning är att planering och genomförande av underhåll och 
förnyelse av VA-ledningssystemet inte är ändamålsenligt ur ett långsiktigt 
perspektiv. Det baseras på att det saknas planer över underhåll och förnyelse 
av ledningsnätet samt saneringsplaner. 
 
De rekommenderar att ett digitalt stöd för VA-verksamheten införs, att nätet 
kartläggs i sin helhet samt att förnyelseplaner och saneringsplaner upprättas. 
Vidare bör driftstörningar dokumenteras systematiskt och användas som 
underlag för planering. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till tekniska nämnden för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2010-12-30. 
Rapporten lämnas för kännedom till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktiges presidium. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2010-11-08: 
 

att inhämta tekniska nämndens svar på revisionsrapporten. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-01-25 
 
Tekniska nämnden har 2010-12-15 § 128 antagit förslag till svar på 
revisionsrapporten och översänt det till revisorerna. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 22  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-10-15 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 141/11, Revisionsrapport VA-ledningsnätets 
underhåll och förnyelse i Torsås kommun 
 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten med tillhörande svar från tekniska nämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-02-01 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten med tillhörande svar från tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktiges beredning 2011-03-28 
 
Ronny Ramberg, C, förtroendevald revisor redovisar revisorernas bedömning 
och rekommendationer. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar tillägg med att en återrapportering av ärendet ska ske 
till kommunfullmäktige om ett år. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Lena Gustafssons, V 
tilläggs-yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-03-28: 
 
revisionsrapporten med tillhörande svar från tekniska nämnden samt 
 
att en återrapportering av ärendet ska ske till kommunfullmäktige om ett år. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-10-15 
 
Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg och VA-ingenjör Nina Johansson 
informerar om det åtgärder som vidtagits utifrån tekniska nämndens svar till 
revisorerna samt pågående VA-planering för Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen från samhällsbyggnadschefen och VA-ingenjören. 
-----  
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KF § 142/12 
KS § 219/12 
AU § 248/12 
KF § 205/10 
KS § 322/10 
AU § 386/10 
KS § 294/10 
AU § 335/10 
AU § 154/10  
KF § 30/10   10/KS0058 
Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för 
vissa VA-anslutningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att en inventering görs för samtliga 
planlagda kommunala områden som underlag för beslut om ersättning till VA-
kollektivet för uteblivna anslutningsavgifter. VA-kollektivet ska därefter 
ersättas enligt den taxa, som gäller vid inlösenstillfället. Detta innebär att det nu 
är bråttom om reglering ska kunna ske innan ny högre VA-taxa måsta antas när 
VA-anslutningskostnaderna söderut från Bergkvara blir kända. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-24: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-10-19 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 201005-25 § 109 att ärendet inte ligger inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inventerat samtliga planlagda kommunala 
områden och det finns totalt 50 stycken obebyggda tomter fördelade enligt 
följande: 
Bergkvara 7 stycken 
Söderåkra 23 stycken 
Torsås    17 stycken 
Bidalite  2 styck 
Gullabo   1 styck 
 
Fortsättning 
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Fortsättning 142/12, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Enligt nuvarande anslutningsavgift innebär det  
50 x 80 000 kronor = 4 000 000 kronor som VA-kollektivet ska ersättas med 
för uteblivna anslutningsavgifter. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-0921 § 91 att hemställa hos kommunstyrelsen 
om ersättning till VA-kollektivet för uteblivna anslutningsavgifter på 
obebyggda tomter inom planlagda områden med 4 000 000 kronor och att 
beloppet regleras under en fyraårsperiod med 1 000 000  kronor per år med 
början 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2010-11-02. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-11-02: 
 
att ärendet återremitteras för vidare utredning om hur lagen ska tillämpas när  
     det gäller ersättning till VA-kollektivet retroaktivt. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-11-23 
 
VA-jurist Anna Hassel säger att Torsås kommun gör helt rätt som tar betalt av 
fastighetsägaren (kommunens skattekollektiv).  
 
Normalt är preskriptionstiden 3 år, men när det är kommunen som är skyldig 
kommunen så är det säkert 10 år om det ens går att säga att den är 
preskriberad. Men, det är under förutsättning att man har meddelat 
förbindelsepunkten och sedan inte tagit betalt. Har vi inte meddelat 
förbindelsepunkten så har inte preskriptionstiden börjat ticka än. 
 
Betalningsskyldigheten gäller alla fastigheter, inte bara de inom planlagt 
område. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att redovisa informationen till kommunstyrelsen 2010-11-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-11-30 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 142/10, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Yrkande  
 
Enligt Håkan Algotsson, C kan man inte ta något beslut utifrån VA-jurist Anna 
Hassels svar. Svar väntas även på de frågor som har inlämnats till tillförordnad 
kommunchef. Utifrån detta yrkas återremittering av ärendet för vidare 
beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla återemittering till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-11-30: 
 
att ärendet återremitteras för vidare beredning samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsens extra sammanträde 2010-12-14. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2010-12-14 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-11-25 § 115 att underrätta kommunstyrelsen 
(fastighetsägaren) om förbindelsepunkt för 50 fastigheter enligt bilaga, till en 
anslutningsavgift om 80 000 kronor per underrättad förbindelsepunkt, 
exklusive moms. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP yrkar, eftersom 
tekniska nämnden beslutat att underrätta kommunstyrelsen om 
förbindelsepunkt för 50 fastigheter enligt deras bilaga till en anslutningsavgift 
om 80 000 kronor per underrättad förbindelsepunkt, exklusive moms anses 
motionen besvarad. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att motionen återremitteras för vidare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S med fleras 
yrkande och Håkan Algotssons, C yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande.  
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Hans-Olof Berg, C, Ewy Svensson, M, Mona Magnusson, 
M och Marie Jansson, KD reserverar sig mot beslutet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 142/12, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-12-14 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att tekniska nämnden har beslutat 2010-11-25 § 115 att underrätta kommun- 
     styrelsen om förbindelsepunkt för 50 fastigheter enligt deras bilaga till en  
     anslutningsavgift om 80 000 kronor per underrättad förbindelsepunkt,  
     exklusive moms anses motionen besvarad. 
 
Yrkande och proposition  
 
Håkan Algotsson, C yrkar att motionen återremitteras för vidare beredning. 
 
Roland Swedestam, S yrkar, att eftersom tekniska nämnden beslutat att 
underrätta kommunstyrelsen om förbindelsepunkt för 50 fastigheter enligt 
deras bilaga till en anslutningsavgift om 80 000 kronor per underrättad 
förbindelsepunkt, exklusive moms anses motionen besvarad. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat att 
ärendet återremitteras för vidare beredning. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Ann-Britt Mårtensson, S, Sören Bondesson, S, Henrik 
Nilsson Bokor, S, Christina Lönnqvist, S, Inga-Britt Karlsson, S, Bernt 
Nykvist, S, Lena Gustafsson, V, Roger Isberg, S, Birgitta Arvidsson, S, Hans 
Larsson, S, Emöke Bokor, S, 
Britt-Marie Swedestam, S, Monica Fredriksson, TP och Kerstin Ahlberg, TP 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att återremittera ärendet för vidare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-04 
 
Förslag på svar på motionen föreligger från ordförande Håkan Algotsson, C. 
 
Svaren från jurist Rita Lord ger en tydlig bild av att påståendena i Torsåspartiets 
motion inte är riktiga. Det är inte praxis bland Sveriges kommuner att lösa in 
gamla anslutningspunkter till nuvarande anslutningsavgifter och det finns enligt 
prejudikatet från 80-talet ingen skyldighet att göra så. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 142/12, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Däremot finns möjligheten att genom politiska beslut ekonomiskt stödja VA-
verksamheten genom denna åtgärd, vilket nu har skett i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-09-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens beslut § 115/10 och redovisningen 
     av svar från Svenskt Vattens jurist anses härmed motionen besvarad, 
 
att regleringen avseende anslutningsavgiften mellan kommunstyrelsen och VA- 
     kollektivet är löst genom en kostnad om 280 000 kronor per år och en  
     avskrivningstid om 50 år. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-09-25 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens beslut § 115/10 och redovisningen 
     av svar från Svenskt Vattens jurist anses härmed motionen besvarad, 
 
att regleringen avseende anslutningsavgiften mellan kommunstyrelsen och VA- 
     kollektivet är löst genom en kostnad om 280 000 kronor per år och en  
     avskrivningstid om 50 år. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-10-15 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt frågar 
kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C var finns beslutet om en 
avbetalningsplan på 50 år. 
 
Håkan Algotsson, C svarar att inga politiska beslut har tagits utan den är fram-
tagen av ekonomiavdelningen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 142/12, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens beslut § 115/10 och redovisningen 
     av svar från Svenskt Vattens jurist anses härmed motionen besvarad, 
 
att regleringen avseende anslutningsavgiften mellan kommunstyrelsen och VA- 
     kollektivet är löst genom en kostnad om 280 000 kronor per år och en  
     avskrivningstid om 50 år. 
-----  
Sändlista  
Bert Appert 
Leif Lindberg 
Tommy Pettersson 
Bo Alvemo 
Elvy Holgersson 
Kerstin Ahlberg 
Åke Gullin 
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KF § 143/12 
KS § 227/12 
AU § 266/12 
KS § 197/12 
AU § 233/12   12/KS0033 
Tilläggsanslag för lokalutredning 
 
Ärendebeskrivning 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28 § 197 att frågan om organisation och 
lokalisering av kommunens 0–6-skolor återremitteras till bildningsnämnden för 
vidare beredning,  
 

Arbetsutskottet föreslår 2012-09-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att när det gäller möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna  
     lösa Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem är detta inte en  
     fråga som ska till kommunfullmäktige för beslut utan detta är en verksam-  
     hetsfråga i nämnderna och tjänstemannaorganisationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-09-25 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Kerstin Ahlberg, TP, Roger Isberg, 
S och Mats Olsson, KD yrkar att kommunstyrelsen beslutar snarast att 
verkställa den av kommunfullmäktige 2011-11-28 § 163 beslutade lokal-
utredning med uppdrag till kommunchefen. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 143/12, Tilläggsanslag för lokalutredning 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag med 
tillägget att kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med centrala 
ledningsguppen tar fram förslag på användning av Sophiagårdens lokaler och 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att finansiering om 400 000 kronor för utredningen 
anslås genom AFA:s försäkringspengar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Roland Swedestam, S yrkande.   
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-09-25: 
 
att snarast verkställa den av kommunfullmäktige 2011-11-28 § 163 beslutade  
     lokalutredningen med uppdrag till kommunchefen. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja tilläggsanslag om 400 000 kronor för lokalutredning samt  
 
att finansiering sker genom AFA:s försäkringspengar. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-10-15 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Marcus Johansson, C yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag att bevilja tilläggsanslag om 400 000 kronor för 
lokalutredning samt att finansiering sker genom AFA:s försäkringspengar. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 20.50 – 21.05 innan kommunfullmäktige 
återupptar förhandlingarna. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande.  
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja tilläggsanslag om 400 000 kronor för lokalutredning samt  
 
att finansiering sker genom AFA:s försäkringspengar. 
-----  
Sändlista Kommunchefen, Ekonomiavdelningen 
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KF § 144/12 
KS § 224/12 
PU § 39/12 12/KS0022 
Omprövning av riktlinjerna gällande ledighet för läkarbesök, 
efterbehandlingar med mera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår eftersom beslut har tagits i kommunstyrelsen 2012-09-25. 
-----  
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KF § 145/12 
KS § 223/12 
PU § 38/12 
PU § 37/12 12/KS0119 
Revidering av policy för uppvaktningar i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering av Torsås kommuns policy för uppvaktningar gällande 
hedersgåvan vid 40 år i kommunens tjänst som ska bestå av speciellt framtagen 
keramikljusstake samt skål.  
 
Personalutskottet beslutar 2012-06-08: 
 
att upprätta förslag på revidering av hedersgåvan vid 40 år i kommunens tjänst  
     samt 
 
att redovisning sker i personalutskottet 2012-08-21. 
 
Personalutskottet behandling 2012-08-21: 
 
Förslag på hedersgåva vid 40 år i kommunens tjänst: 
 
Gåva av minneskaraktär. 
Mottagaren får själv välja gåvan, enligt givna riktlinjer. Önskemål som kan 
uppfattas som extrema kan nekas (lika med hedersgåva vid 25 år). 
 
Gåvan ska vara ett hantverk eller motsvarande som tillverkats inom Torsås 
kommunen (exempel glas, textil, målning, trä etc). 
 
Gåvan ska vara ett presentkort som ej går att byta mot kontanter. 
  
Personalutskottet föreslår 2012-08-21kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att hedersgåvan för 40 år i kommunens tjänst ska vara 5 procent av  
     basbeloppet och i övrigt lika med 25 års gåvan.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-09-25 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att hedersgåvan för 40 år i kommunens tjänst ska vara 5 procent av  
     basbeloppet och i övrigt lika med 25 års gåvan.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 145/12, Revidering av policy för uppvaktningar i 
Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att hedersgåvan för 40 år i kommunens tjänst ska vara 5 procent av  
     basbeloppet och i övrigt lika med 25 års gåvan.  
-----  
Sändlista 
Personalförvaltningen 
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KF § 146/12   12/KS0151 
Motion – Miljökompensering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Moderaterna i Torsås hemställer i en motion att Torsås kommun ökar sin 
miljömedvetenhet och bidrar till minskad klimatpåverkan. Flera kommuner 
och landsting i landet klimatkompenserar som en del i sitt miljöarbete. 
 
Moderaterna i Torsås yrkar: 
 
att Torsås kommun snarast börjar miljökompensera sina flygresor, 
 
att Torsås kommun snarast utreder möjligheten att införa ett system för hur 
övriga transporter och resor som politiker och kommunmedarbetare gör inom 
och utanför kommunen kan miljökompenseras. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen – Miljökompensering till bygg- och miljönämnden för  
     beredning. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden  
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KF § 147/12 
KS § 218/12 
AU § 247/12   11/KS0162 
Årsredovisning 2011, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2011 för Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-09-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2011 för Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-09-25 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2011 för Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisningen 2011 för Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
-----  
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KF § 148/12   12/KS0001 
Kommunfullmäktiges sammanträde november och december 
2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Sten Bondesson, C informerar om att kommunfullmäktiges 
sammanträde i november 2012 börjar klockan 17.00 och sammanträdet i 
december 2012 börjar på Möre Hotell klockan 18.00. Vid bägge sammanträden 
utgår allmänhetens frågestund.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna informationen gällande kommunfullmäktiges sammanträde i  
     november och december 2012. 
-----  
 
 

 
 


