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Plats och tid Möre Hotell, Söderåkra 2012-12-10, 18.00 – 19.30      
   
  
Beslutande Enligt deltagarlista, bilaga 1 
   
   
   
   
   
    
        
        
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
    
   
   
   
   
   
Utses att justera Christofer Johansson, C och Roger Isberg, S 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-12-11   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 172 - 187  

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

Organ  
  

Kommunfullmäktige   

 
Sammanträdesdatum 

 
2012-12-10 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-12-12    Datum för anslags 
nedtagande 

2013-01-03 

    
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 § 175-187   
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 Nej   
Anita Borg, C Ja   
Lars Sjöholm, MP Nej   
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 Ja       
Lena Gustafsson, V Ja    
Irma Folkesson, C  Nej Maria Karlsson, C 
Jill Jonsson, S Nej Emöke Bokor, S 
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   

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 25  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-12-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING § 172 - 187   
 
§ 172 Utdelning miljöpris 
§ 173 Icke verkställda beslut kvartal III, 2012 
§ 174 Införande av Lagen om Valfrihet (LOV)  
§ 175 Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande budgetram 
§ 176 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande artikel i  
 Torsåsposten 
§ 177 Fråga till kommunfullmäktiges ordförande gällande medborgarförslag 
§ 178 Motion – Fjärrvärme i Bergkvara 
§ 179 Definition av lägenhet vid anslutning av kommunalt vatten och  
 avlopp 
§ 180 Tillägg VA-taxa 
§ 181 Revidering av skolskjutsreglemente 
§ 182 Underhåll kommunens fastigheter, delegation till kommunstyrelsen 
§ 183 Medborgarförslag – Cirkulationsplats vid korsningen 

Djursviksvägen-Påbonäsvägen 
§ 184 Delgivning – Skrivelse från Elevrådet i Gullabo, - mail från Stellan 

Gustafsson 
§ 185 Samverkansavtal mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i 
 Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
§ 186 Medborgarförslag – Bergkvara centrum 
§ 187 Utdelning av 25 och 40 års gåva  
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KF § 172/12   12/KS0006 
Utdelning miljöpris 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämndens ordförande Magnus Svensson överlämnar årets 
miljöpris till lantbrukare Ajne Fredriksson i Påboda. 
----- 
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KF § 173/12 
KS § 279/12 
AU § 331/12   12/KS0098 
Icke verkställda beslut kvartal III, 2012    
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 
Rapport kvartal III, 2012 
 
Antal icke verkställda beslut: 1 
Typ av bistånd: Särskilt boende 
Antal dagar från beslut till rapportering: 136 
Antal män: 0 
Antal kvinnor 1   
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-11-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2012. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-11-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2012. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2012. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KF § 174/12 
KS § 280/12 
AU § 332/12   12/KS0174 
Införande av Lagen om Valfrihet (LOV) i Torsås kommun    
 
Ärendebeskrivning 
 
Lagen om Valfrihet införs som en frivillig lag för kommuner och är ett 
alternativ till lagen (2007:1092) om offentlig upphandling. Lagen ger 
kommuner möjlighet att införa kundvalssystem för att konkurrenspröva 
verksamheter som idag bedrivs i egen regi och kan tillämpas på bland annat 
omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktions-
nedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. 
 
LOV innebär att valet av utförare av till exempel vård- och omsorgstjänster 
övergår från kommunen till brukare och invånare. 
 
Socialnämnden föreslår 2012-10-24 § 110 kommunfullmäktige besluta: 
 
att Lagen om Valfrihet (LOV) införs i Torsås kommun, 
 
att LOV ska omfatta hemtjänst (service och omvårdnad) samt delegerad 
hemsjukvård, 
 
att kommunen ska utgöra det så kallade icke-valsalternativet (LOV 2 § - För 
den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten 
tillhandahålla ett icke-valsalternativ), 
 
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut 
som behövs så att adekvat underlag finns för att införa LOV år 2013 – 2014, 
 
att uppdra åt socialnämnden att kontinuerligt avrapportera till kommun- 
styrelsen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-11-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Lagen om Valfrihet (LOV) införs i Torsås kommun, 
 
att LOV ska omfatta hemtjänst (service och omvårdnad) samt delegerad  
     hemsjukvård, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 174/12, Införande av Lagen om Valfrihet (LOV) i 
Torsås kommun    
 
att kommunen ska utgöra det så kallade icke-valslaternativet (LOV 2 § - För  
     den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten  
     tillhandahålla ett icke-valsalternativ), 
 
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut 
     som behövs så att adekvat underlag finns för att införa LOV år 2013 –  
     2014, 
 
att uppdra åt socialnämnden att kontinuerligt avrapportera till kommun-  
     styrelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-11-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att Lagen om Valfrihet (LOV) införs i Torsås kommun, 
 
att LOV ska omfatta hemtjänst (service och omvårdnad) samt delegerad  
     hemsjukvård, 
 
att kommunen ska utgöra det så kallade icke-valsalternativet (LOV 2 § - För  
     den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten  
     tillhandahålla ett icke-valsalternativ), 
 
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut 
     som behövs så att adekvat underlag finns för att införa LOV år 2013 –  
     2014, 
 
att uppdra åt socialnämnden att kontinuerligt avrapportera till kommun-  
     styrelsen. 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar avslag på att införa LOV i Torsås kommun. 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, V avslags-
yrkande och Håkan Algotssons, C med fleras yrkande han att kommun-
fullmäktige har beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Fortsättning 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 25  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-12-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
Fortsättning § 174/12, Införande av Lagen om Valfrihet (LOV) i 
Torsås kommun    
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Lagen om Valfrihet (LOV) införs i Torsås kommun, 
 
att LOV ska omfatta hemtjänst (service och omvårdnad) samt delegerad  
     hemsjukvård, 
 
att kommunen ska utgöra det så kallade icke-valsalternativet (LOV 2 § - För  
     den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten  
     tillhandahålla ett icke-valsalternativ), 
 
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut 
     som behövs så att adekvat underlag finns för att införa LOV år 2013 –  
     2014, 
 
att uppdra åt socialnämnden att kontinuerligt avrapportera till kommun-  
     styrelsen. 
 
Reservation 
 
Lena Gustafsson, V lämnar en skriftlig reservation. Bilaga 1. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 25  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-12-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KF § 175/12   12/KS0189 
Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande 
budgetram 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Roland Swedestam, S ställd interpellation till bildningsnämndens 
ordförande gällande budgetram 2013. 
 
Den 11 juni 2012 beslutade kommunfullmäktige om budgetramar för 2013 till 
nämnderna.  Anledningen till att det beslutas om budgetramar i juni för nästa 
år är att nämnderna ska få tid att anpassa verksamheten efter tilldelad budget. 
Nu sex månader efter rambeslutet har bildningsnämnden en obalans på 6,3 
mkr inför 2013 och inte kommit längre än att gå ut till partigrupperna för att 
fråga om råd. 
 
Därför ställs följande: 
 
1. Hur mång beslut har bildningsnämnden tagit under 2012 som är kostnads- 
drivande och det inte finns finansiering till inom budget? 

2. Vilka beslut har bildningsnämnden tagit sedan 2012-06-11 för att anpassa 
verksamhetens kostnader efter tilldelad budgetram? 
 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att svar lämnas vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KF § 176/12   12/KS0193 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande artikel 
i Torsåsposten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Roland Swedestam, S ställd interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande gällande artikel i Torsåsposten. 
 
Med anledning av artikeln i Torsåsposten 2012-11-30, där kommunstyrelsens 
ordförande i ett hätskt utfall mot Socialdemokraterna, där de bland annat beskylls 
för att sänkt debattnivån till det lägsta samt att personangreppen haglar. 
 
Därför kräver Socialdemokraterna att kommunstyrelsens ordförande på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-10 noggrant redogör för varje 
personangrepp i hagelskuren som Socialdemokraterna beskylls för. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C lämnar svar på 
interpellationen. Bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att uppdra åt kommunchefen att utreda om interpellationen får ställas. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KF § 177/12   12/KS0190 
Fråga till kommunfullmäktiges ordförande gällande inlämnat 
medborgarförslag  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Roland Swedestam, S har till kommunfullmäktiges ordförande ställt 
en fråga gällande inlämnat medborgarförslag gällande VA söder, Bergkvara 
från Jan-Erik Persson. 
 
Med anledning av att tre Centerpartister Christofter Johansson, Marcus 
Johansson och Maria Karlsson reserverade sig mot kommunfullmäktiges beslut 
2012-11-12 § 169 att medborgarförslaget inte får ställas. 
 
Anser kommunfullmäktiges ordförande att medborgarförslaget är skrivet enligt 
kommunfullmäktiges reglemente för medborgarförslag? 
 
Ordförande Sten Bondesson, C anser att det är ett olämpligt ordval i 
medborgarförslaget. Det ska finnas en hög och anständig nivå när det gäller 
uppförande i både ord och skrift. 
-----  
Sändlista 
Roland Swedestam, S 
Kommunfullmäktiges ordförande, C 
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KF § 178/12 
KS § 293/12 
AU § 314/12 
AU § 155/10  
KF § 31/10   10/KS0071 
Motion – Fjärrvärme i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, C hemställer i en motion att kommunstyrelsen/ 
fjärrvärmebolaget får i uppdrag att utreda möjligheten att förse Bergkvara med 
fjärrvärme. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-27: 
 
att överlämna motionen till Torsås Fjärrvärmenät AB och Torsås Bostads 
     AB/Torsås Fastighets AB för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-11-06 
 
Svar föreligger från Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB och Magnus 
Andersson, VD Torsås Bostads AB. 
 
Beräkningar som gjorts visar att kostnaderna överstiger intäkterna och att det 
på lång sikt inte är ekonomiskt försvarsbart att bygga ut fjärrvärmenätet till 
Bergkvara. Se vidare aktbilaga. 
 
Svaret på motionen har föredragits och godkänts av styrelsen i Torsås Fjärr- 
värmenät AB 2012-09-19 och i styrelsen för Torsås Bostads AB och Torsås 
Fastighets AB 2012-09-27. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-11-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Fjärrvärme i Bergkvara med hänvisning till föreliggande 
     svar från Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB och Magnus Andersson,  
     VD Torsås Bostads AB, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 178/12, Motion – Fjärrvärme i Bergkvara 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-12-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avslå motionen – Fjärrvärme i Bergkvara med hänvisning till föreliggande 
     svar från Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB och Magnus Andersson,  
     VD Torsås Bostads AB, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå motionen – Fjärrvärme i Bergkvara med hänvisning till föreliggande 
     svar från Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB och Magnus Andersson,  
     VD Torsås Bostads AB, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Ronny Ramberg, C 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 25  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-12-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KF § 179/12 
KS § 285/12 
AU § 344/12  12/KS0154 
Definition av lägenhet vid anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-11-13 § 115 att i anläggningstaxa – för 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar för 2013 ersätta 
texten i 3:e stycket Bostadslägenhet skall bestå av minst 1 rum och kök eller 
1,5 rum och kokvrå med En extra lägenhet definieras av att den kan 
fungera som ett eget boende och är försedd med toalett och kök 
alternativ pentry. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-11-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i anläggningstaxa – för Torsås kommuns allmänna vatten- och avlopps- 
     anläggningar för 2013 fastställa texten i 3:e stycket En extra lägenhet  
    definieras av att den kan fungera som ett eget boende och är försedd  
    med toalett och kök alternativ pentry. 
 
Protokollsanteckning 
 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare lämnar en skriftlig anteckning till 
protokollet. 
 
Vad är pentry kök? I definitionen finns inga riktlinjer. 
Även i utskick ”Anläggningstaxa” hösten 2012 (VA-söder) står 
”Bostadslägenhet skall bestå av minst 1 rum och kök eller 1,5 rum och kokvrå, 
oklart om lägenhet eller extra lägenhet. Som beslutet blir nu finns ingen 
definition på vad en lägenhet är på en fastighet (lägenhet = huvudhuset på en 
fastighet). 
Utlovats har tidigare definitionen på extra lägenhet: Dusch och toalett räknats 
in i en lägenhet. Du ska kunna bo i lägenheten utan att beträda huvud-
byggnadens lägenhet, enligt förvaltningen. 
Vad innefattar 1:a lägenheten, första huset på en fastighet? 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 179/12, Definition av lägenhet vid anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-11-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att i anläggningstaxa – för Torsås kommuns allmänna vatten- och avlopps- 
     anläggningar för 2013 fastställa texten i 3:e stycket En extra lägenhet  
    definieras av att den kan fungera som ett eget boende och är försedd  
    med toalett och kök alternativ pentry. 
 
Yrkande och proposition 
 
Pär Larsson, C, yrkar att tidigare definition behålls ”Bostadslägenhet skall bestå 
av minst 1 rum och kök eller 1,5 rum och kokvrå”. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Roger Isberg, S yrkar återremiss till 
tekniska nämnden för ny beredning. 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen – kommunstyrelsens 
förslag – Pär Larssons, C yrkande – Roland Swedestams, S med fleras 
återremiss. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Roland 
Swedestams, S med fleras förslag att återremittera ärendet för ny beredning i 
tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återemittera ärendet för ny beredning i tekniska nämnden. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 180/12 
KS § 286/12  12/KS0154 
Tillägg VA-taxa 
 
Ärendebeskrivning 
 
De abonnenter som endast är anslutna till kommunalt avlopp har som regel 
ingen vattenmätare för ingående vatten monterad i sin fastighet. De faktureras 
brukningsavgift för spillvatten enligt en schablon på förbrukat vatten baserad 
på antal boende på fastigheten. 
 
Vid anslutning av endast spillvatten till en fritidsbostad blir den schablon-
förbrukningen orimligt stor i förhållande till förmodad använd förbrukning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-11-13 § 119 att brukningstaxan för VA 2013 
kompletteras med en schablon Fritidshus, ej permanentboende, 25 m3 per år, 
222,50 kronor exklusive moms. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-11-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att i brukningstaxan för VA 2013 fastställa komplettering med en schablon  
     Fritidshus, ej permanentboende, 25 m3 per år, 222,50 kronor exklusive  
     moms. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att i brukningstaxan för VA 2013 fastställa komplettering med en schablon  
     Fritidshus, ej permanentboende, 25 m3 per år, 222,50 kronor exklusive  
     moms. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 181/12 
KS § 292/12 
AU § 312/12  12/KS0140 
Revidering av skolskjutsreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av Skollagen 2010 samt ändrad avgift för borttappade busskort 
behöver kommuns skolskjutsreglemente uppdateras. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08 § 189 att godkänna revidering av skol- 
skjutsreglemente. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-11-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa reviderat skolskjutsreglemente. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-11-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa reviderat skolskjutsreglemente. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa reviderat skolskjutsreglemente. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KF § 182/12 
KS § 295/12 
AU § 320/12   12/KS0172 
Underhåll kommunens fastigheter, delegation till kommun-
styrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S har varit och tittat på 
takläckan på Vågen i Bergkvara. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar att kommunchefen och Johnny Kullberg, Torsås 
Fastighets AB infodrar anbud på renovering av taket på Vågen. Finansiering 
sker med AFA-pengarna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-06: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-11-27 
 
Kommunchefen informerar om att Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB har 
varit och tittat på fastigheten men kan inte lämna någon kostnadsbild. 
 
VD Magnus Andersson har inte någon möjlighet att låna ut någon personal för 
att åtgärda takläckan förrän tidigast våren 2013. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-11-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att resterande AFA-medel efter genomförd kajreparation ska användas till  
     underhåll av kommunens fastigheter samt  
 
att kommunstyrelsen får i delegation att fatta beslut om vilka underhålls- 
     åtgärder som ska utföras. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att resterande AFA-medel efter genomförd kajreparation ska användas till  
     underhåll av kommunens fastigheter samt  
 
att kommunstyrelsen får i delegation att fatta beslut om vilka underhålls- 
     åtgärder som ska utföras. 
-----  
Sändlista Ekonomiavdelning, Kommunstyrelsen 
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KF § 183/12   12/KS0188 
Medborgarförslag – Cirkulationsplats vid korsningen av 
Djursviksvägen-Påbonäsvägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Djursviks Samhällsförening, Lars Carlson 
gällande cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen-Påbonäsvägen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslaget - Cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen- 
     Påbonäsvägen överlämnas till tekniska nämnden för beredning, därefter åter  
     till kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 184/12   12/KS0184, 12/KS0006 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delger ledamöterna i kommunfullmäktige: 
 
• Skrivelse från Elevrådet i Gullabo gällande lekplats i Gullabo. 
• Strålsäkerhetsmyndigheten mail inkom från Stellan Gustafsson.  

 
   Kommunfullmäktige beslutar: 

 
att ledamöterna känner sig delgivna inkomna handlingar. 
-----  
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KF § 185/12 
KS § 303/12   
AU § 365/12   12/KS0192 
Samverkansavtal mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan januari 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha en 
överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 
 
De nya bestämmelserna tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar på 
området. Det innebär att det ställs krav på kommun och landsting att ingå 
formaliserade, övergripande överenskommelser som innehåller bestämmelser 
om gemensamma mål och övergripande samarbete. Överenskommelse 
omfattar även enskilda aktörer som kommuner och landsting har slutit avtal 
med. 
 
Socialnämnden beslutar 2012-11-21 § 126 att godkänna samverkans-
överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar 
län kring personer med psykisk funktionsnedsättning samt att överlämna 
samverkansöverenskommelse till kommunfullmäktige för godkännande och 
beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att extra sammanträde med anledning av ovanstående ärende blir innan 
     kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-10 klockan 17.45. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att föreslå kommunfullmäktige godkänna och fastställa samverkans- 
     överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i  
     Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län  
     och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktions-  
     nedsättning. 
-----   
Sändlista  
Socialnämnden  
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KF § 186/10   12/KS0095 
Medborgarförslag – Bergkvara centrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Lilian Kronmar Olsson gällande Bergkvara 
centrum. 
 
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ett ärende i kommun-
fullmäktige. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt, ha beteckningen 
”medborgarförslag” samt undertecknad av en eller flera personer. 
Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslaget inte kommer att tas upp, eftersom den saknar adress  
     och telefonnummer. 
-----  
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KF § 187/10   12/KS0160 
Utdelning av 25 och 40 års gåva 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Sten Bondesson, C, 1:e vice ordförande Christer Söderholm, KD 
och 2:e vice ordförande Ann-Britt Mårtensson, S överlämnar en gåva till 
anställda för 25 och 40 års tjänst i Torsås kommun. Se vidare aktbilaga. 
 
Ordförande önskar samtliga En God Jul och Ett Gott Nytt År. 
-----  
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