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Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2013-02-11, 18.30 – 20.30      
   
  
Beslutande Enligt deltagarlista, bilaga 1 
   
   
   
   
   
    
        
        
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Nina Gimerstedt, ungdomssamordnare § 1  
 Kent Frost, ekonomichef § 2, 4 - 5 
 Monica Johansson, Roland Olofsson § 10 
   
   
   
Utses att justera Christofer Johansson, C och Lena Gustafsson, V       
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2013-02-13   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 1 - 25   

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

Organ  
  

Kommunfullmäktige   

 
Sammanträdesdatum 

 
2013-02-11 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-02-13    Datum för anslags 
nedtagande 

2013-03-07 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 43  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-02-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 

 
    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 Nej   
Anita Borg, C Nej Maria Karlsson, C 
Lars Sjöholm, MP Nej Jan-Åke Ehrnborg, MP 
Johnny Hansson, SD Nej        
Margareta Ohlin, FP Ja   
Inga-Britt Karlsson, S Nej Britt-Marie Swedestam, S 
Pär Larsson, C Ja   
Monica Fredriksson, TP Ja   
Bernt Nykvist, S Ja       
Magnus Nilsén, M Ja       
Lena Gustafsson, V Ja    
Irma Folkesson, C  Ja       
Jill Jonsson, S Ja       
Åsa Haglund – Rosenborg, C  Ja  
Christer Söderholm, KD, 1:e vice ordförande  Ja       
Roger Isberg, S Ja       
Linda Eriksson, C Nej Östen Barrdahl, C 
Birgitta Arvidsson, S Nej  
Magnus Svensson, M Nej Anders Palmér, M 
Christina Svensson, C Ja       
Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 1 - 25  
 
§ 1 Information från Ungdomssamordnar Nina Gimerstedt 
§ 2 Frågor ställda av Leif Lindberg angående VA-anslutningsavgifter för  
    obebyggda tomter  
§ 3 Avsägelse politiska uppdrag 
§ 4 Inlösen av reverslån 
§ 5 Placering av överskottslikvid  
§ 6 Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande sparbeting 
§ 7  Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande upp-  
 vaktning 
§ 8 Interpellation till Valnämndens ordförande angående valet 2014 
§ 9 Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande budgetram 
§ 10 Uppvaktning, förslagställarna till Ekbackshallen  
§ 11 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande artikel i  
 Torsåsposten 
§ 12 Plan för psyksikt och socialt omhändertagande – POSOM 
§ 13 Delårsrapport 2012, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås  
§ 14 Medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana vid till  
 exempel Sahara 
§ 15 Medborgarförslag – Anslutning VA söder Bergkvara 
§ 16 Medborgarförslag – Utökning av VA-område i Djursvik 
§ 17 Motion – Trygghetsboende i Torsås kommun 
§ 18 Motion – Valfrihet i Barnomsorgen i Torsås kommun 
§ 19 Revisonsrapport – Granskning av Administrativa processer Torsås  
 kommun 
§ 20 Revisonsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt i  

Torsås kommun 
§ 21 Delgivning – mail från Stellan Gustafsson, Strålskyddsstiftelsen 
§ 22 Motion – Unga jobb och Ferieskola sommaren 2013 
§ 23 Motion – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås 
§ 24 Motion – Renovering av högstadieskolan i Torsås 
§ 25 Motion – Kallelse i PDF på kommunens hemsida 
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KF § 1/13   13/KS0006 
Information från ungdomssamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ungdomssamordnare Nina Gimerstedt presenterar sig och informerar om sitt 
arbete och tankar på framtida arbete.   
 
Ninas arbetsuppgift är att arbeta med ungdomars hälsa i Torsås kommun. 
 
• Ta fram strategier för ett långsiktigt arbete och samordna detta. 
• Samordna föräldrastöd, Värme och Ramar. 
• Alkohol- och drogförebyggande arbete. 
• Ansvara för eldorado-gruppen (hälsofrämjande ungdomsgrupp). 
• Torzonen (ungdomsverksamhet för 16 – 25 åringar). 
• Lupp och övriga undersökningar.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen från ungdomssamordnare Nina Gimerstedt. 
-----  
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KF § 2/13 
KF § 170/12    12/KS0004 
Frågor av intresse för VA-kollektivet angående VA-anslutnings- 
avgifter för obebyggda tomter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Leif Lindberg har inkommit med frågor av intresse för VA-kollektivet med 
anledning av kommunfullmäktiges beslut, 2012-10-15 § 142/12 angående VA-
anslutningsavgifter för obebyggda tomter. 
 
1. Finns ett dokument/avtal eller kommer ett sådant att upprättas mellan VA-
kollektivet och kommunen 
a. Som visar hur det årliga beloppet, som ska betalas under 50 år, ska 
räknas fram? 

b. Som visar vilken internränts, som ska gälla – fast för hela perioden eller 
följsamhet med av kommunfullmäktige fastställd nivå för ett år i taget? 
 

2. Kommer i VA-kollektivets bokföring enligt god redovisningssed, 4 mkr att 
tas upp som fordran på kommunen med motkonto, dels det tillgångskonto 
där bokfört restvärde för de försålda VA-anslutningarna kan kvittas bort, 
dels ett resultatkonto dit resterande förs som kan disponeras när så behövs 
för löpande underhåll?  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-12: 
 
att svar på frågorna kommer att lämnas vid kommunfullmäktige i februari  
     2013. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-02-11 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar svar på frågorna gällande ersättning till 
VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa anslutningsavgifter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-10-15 § 142 att kommunstyrelsen ska 
ersätta VA-kollektivet för vissa VA-anslutningar. 
 
Den totala ersättningen från kommunstyrelsen till VA-kollektivet uppgår till  
4 mkr med en avskrivningstid på 50 år. I den urspungliga kalkylen beräknas 
internräntan till 5 procent vilket ger följande årskostnad: 
 
Årlig avskrivning  80 tkr 
Årlig ränta 200 tkr 
Årskostnad 280 tkr. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 2/13, Frågor av intresse för VA-kollektivet 
angående VA-anslutnings- avgifter för obebyggda tomter 
 
God redovisningssed 
 
God redovisningssed av anslutningsavgifter reglerars i Redovisningsrådets 
rekommendation (RKR)18. Där stadgas att om en avgift eller bidrag är 
hänförbart till en investering ska inkomsten intäktsföras på ett sätt som 
återspeglar investeringens nyttjande och förburkning. Enligt matchnings-
principen innebär det att anslutningsavgifter ska intäktsföras i samma takt som 
investeringsobjektet skrivs av över sin nyttjandeperiod. 
 
Transaktionerna ska bruttoredovisas genom att ersättningen redovisas som en 
intäkt och avskrivningen som en kostnad i resultaträkningen. 
 
VA-redovisningen 
 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster § 50 ska Torsås kommun 
upprätta en VA-redovisning. Eftersom utbetalningstakten överensstämmer 
med avskrivningstakten på de investeringar som anslutningsavgiften avser att 
finansiera ska ersättning från kommunstyrelsen redovisas som en intäkt i VA-
redovisningen enligt följande: 
 
Verksamhetens intäkter  80 tkr 
Finansiella intäkter       200 tkr 
 
Eftersom ersättningen för anslutningspunkterna överförs succesivt uppstår 
ingen fordran på kommunstyrelsen och inte heller någon förutbetald intäkt. 
 
Kommunens årsredovisning 
 
Kommunstyrelsen belastas med motsvarande kostnad för avskrivning och 
internränta. I kommunens balans- och resultaträkning ska transaktionerna till 
följd av kommunfullmäktiges beslut elimineras i sin helhet. 
 
När en anslutningspunkt säljs till en extern part, matchas inkomsten mot den 
kostnad som kommunstyrelsen har för ersättningen till VA-kollektivet. 
 
Rekommendation 
 
Ekonomichefen rekommenderar att beslutet i kommunfullmäktige 2012-10-15, 
§ 142 sammanfattas i en överenskommelse mellan kommunstyrelsen och VA-
kollektivet.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 2/13, Frågor av intresse för VA-kollektivet 
angående VA-anslutnings- avgifter för obebyggda tomter 
 
Överenskommelsen bör omfatta följande punkter: 
 
• Köpeskilling. 
• Internrätans bestämning till exempel med årsvis justering för att matcha 
den internränta som kommunen använder. 

• Årligt utbetalningsbelopp samt hur det fastställs. 
• Utbetalningsperiod som är lika med avskrivningstiden för VA-
investeringen. 

-----  
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KF § 3/13   12/KS0197 
Avsägelse politiska uppdrag, Socialdemokraterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inga-Britt Karlsson, S avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige och bildningsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen 
och Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Inga-Britt Karlsson, S beviljas samt 
 
att överlämna avsägelsen som ledamot i kommunfullmäktige till Länsstyrelsen 
     för en offentlig sammanräkning samt 
 
att överlämna övriga avsägelser till valberedningen. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen 
Valberedningen 
Löneavdelningen 
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KF § 4/13 
KS § 3/13 
AU § 20/13 
AU § 346/12 
AU § 335/12   12/KS0053 
Inlösen av reverslån 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB informerar 
på kommunstyrelsen 2012-10-30 om hur bostadsbolaget påverkas av att räntor 
på interna lån för kommunägda bolag slopas vid årsskiftet. 
 
Kommunreversen för Torsås Fastighets AB är vid årsskiftet cirka 80,8 mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in styrelsen för Torsås Fastighets AB till 
arbetsutskottet för att vidare diskutera ärendet. 
 
Ärendet utgår med anledning av att bostadsbolaget har besiktning av deras 
fastighet på Allfargatan idag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-12-04 
 
Magnus Andersson VD och Jörgen Johansson ordförande i Torsås Bostads 
AB/Torsås Fastighets AB informerar om hur bostadsbolaget påverkas av att 
räntor på interna lån för kommunägda bolag slopas vid årsskiftet. 
 
Arbetsutskottets beslutar 2012-12-04: 
 
att ekonomichefen undersöker förutsättningen för att eventuellt placera och  
     lösa in kommunens lån  
 
att ekonomichefen med styrelsen i bostadsbolaget gällande räntor på internlån, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
 
Fortsättning 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 43  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-02-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 4/13, Inlösen av reverslån 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Ekonomichef Kent Frost föreslår: 
 
att Torsås Fastighets AB som ersättning för reverslån från Torsås kommun 
övertar följande lån från kommunen på totalt 78 400 tkr: 
 
Lån 38067, 20 500 tkr 
Lån 53215, 5 000 tkr 
Lån 47809, 14 000 tkr 
Lån 47810, 14 200 tkr 
Lån 48651, 24 700 tkr, 
 
Resterande skillnad upp till gällande reverslån 2 486 tkr löses av Torsås 
Fastighets AB kontant på omskrivningsdagen. 
 
att borgensavgift på 0,25 procent ska tas ut av Torsås Fastighets AB för 
övertagna lån på 78 400 tkr, 
 
att för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låneför- 
     pliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 130 mkr. 
  
Arbetsutskottets föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB som ersättning för reverslån från Torsås kommun  
     övertar lånen med nummer 38067, 53215, 47809, 47810 och 48651, totalt  
     78 400 tkr samt 
 
att resterande skillnad upp till gällande reverslån 2 486 tkr löses av Torsås  
     Fastighets AB kontant på omskrivningsdagen, 
 
att en borgensavgift på 0,25 procent tas ut för Torsås Fastighets AB enligt  
     beslut i kommunfullmäktige 2012-11-12 § 154 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låneför- 
     pliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 130 mkr, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 4/13, Inlösen av reverslån 
 
att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av kommun- 
     fullmäktige eller kommunstyrelsen skall undertecknas av kommunstyrelsens  
     ordförande, eller vid förfall för denne, av 1:e vice ordförande och kontra- 
     signeras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av kommunchefen.    
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-01-29 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB som ersättning för reverslån från Torsås kommun  
     övertar lånen med nummer 38067, 53215, 47809, 47810 och 48651, totalt  
     78 400 tkr samt 
 
att resterande skillnad upp till gällande reverslån 2 486 tkr löses av Torsås  
     Fastighets AB kontant på omskrivningsdagen, 
 
att en borgensavgift på 0,25 procent tas ut för Torsås Fastighets AB enligt  
     beslut i kommunfullmäktige 2012-11-12 § 154 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låneför- 
     pliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 130 mkr, 
 
att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av kommun- 
     fullmäktige eller kommunstyrelsen skall undertecknas av kommunstyrelsens  
     ordförande, eller vid förfall för denne, av 1:e vice ordförande och kontra- 
     signeras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av kommunchefen, 
 
att ekonomichef Kent Frost bemyndigas att använda del av överskottslikviden 
     för att återbetala kvarvarande lån på 10 mkr till Kommuninvest.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Torsås Fastighets AB som ersättning för reverslån från Torsås kommun  
     övertar lånen med nummer 38067, 53215, 47809, 47810 och 48651, totalt  
     78 400 tkr samt 
 
att resterande skillnad upp till gällande reverslån 2 486 tkr löses av Torsås  
     Fastighets AB kontant på omskrivningsdagen, 
 
att en borgensavgift på 0,25 procent tas ut för Torsås Fastighets AB enligt  
     beslut i kommunfullmäktige 2012-11-12 § 154 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 4/13, Inlösen av reverslån 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låneför- 
     pliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 130 mkr, 
 
att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av kommun- 
     fullmäktige eller kommunstyrelsen skall undertecknas av kommunstyrelsens  
     ordförande, eller vid förfall för denne, av 1:e vice ordförande och kontra- 
     signeras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av kommunchefen, 
 
att ekonomichef Kent Frost bemyndigas att använda del av överskottslikviden 
     för att återbetala kvarvarande lån på 10 mkr till Kommuninvest.  
-----   
Sändlista  
Kommuninvest 
Ekonomichefen 
Torsås Fastighets AB 
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KF § 5/13 
KS § 4/13 
AU § 21/13   12/KS0053   
Placering av överskottslikvid   
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost förslår att överskottslikvid efter inlösen av reverslån 
och intäkter från anslutningsavgifter VA söder Bergkvara placeras i KLP. 
 
Arbetsutskottets föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att överskottslikvid efter inlösen av  
     reverslån och intäkter från anslutningsavgifter VA söder Bergkvara placeras  
     i KLP.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-01-29 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att överskottslikvid efter inlösen av  
     reverslån och intäkter från anslutningsavgifter VA söder Bergkvara placeras  
     i KLP.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att överskottslikvid efter inlösen av  
     reverslån och intäkter från anslutningsavgifter VA söder Bergkvara placeras  
     i KLP.  
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
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KF § 6/12   13/KS0042 
Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande 
sparbeting 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Roger Isberg, S ställd interpellation till bildningsnämndens 
ordförande Maria Karlsson angående sparbeting. 
 
Är det rätt att Kultur & Fritid ska spara 66 000 kr, när utskott och nämnd 
muntligt var överens om att det ej går att spara mer på kulturen. 
 
Speciellt efter att vi i kultur och fritidsutskottet, fått de skrämmande siffrorna 
redovisades om Torsås Kommuns låga satsning på kulturen? 
 
Sämst i Kalmar län och nu ännu sämre! 
 
Maria Karlssons, C svar på interpellationen: 
 
Det känns aldrig bra att behöva spara pengar, men nu är vi i ett ekonomiskt 
läge där vi i bildningsnämnden måste ta vårt ekonomiska ansvar, vi har de 
pengar vi har och ska hushålla med dessa på ett så ansvarsfullt sätt det bara går.  
 
Där vi i besparingstider försöker få pengarna att räcka längre än de borde och 
ta bort eller minska ner sådan verksamhet där det gör minst skada. 
 
I frågan om vad som är rätt eller inte rätt i besparingsåtgärder är en svår fråga 
och lätt att lägga in egna önskemål och prioriteringar i. I vårt budgetarbete och 
de beslut vi tog den 2013-01-09 la vi inget specifikt sparförslag på kultur och 
fritid utan den verksamheten fick endast del av det generella sparförslaget på 
900 000 kronor som skulle fördelas storleksmässigt i förhållande till den 
ursprungliga budgeten som i detta fall resulterade i en besparing på 66 000 
kronor på ett budgetår för kultur och fritid.  
 
För egen del är alla verksamheter inom vår nämnd lika värdefulla. Därför 
tycker jag att det är svårt att stå och säga vad som är rätt eller fel. Vad jag 
tycker är rätt är att alla verksamheter hjälps åt i besparingstider. Gör vi inte det 
kan vi aldrig nå målet som är en budget i balans. Se aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen samt  
 
att notera svaret. 
-----  
Sändlista Roger Isberg, S 
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KF § 7/12   13/KS0043 
Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande 
uppvaktning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Roger Isberg, S ställd interpellation till bildningsnämndens 
ordförande Maria Karlsson angående uppvaktning. 
 
Vad hände? 
 
I kultur- och fritidsutskottets protokoll står att utskottet skulle uppvakta 
Revyarna på premiären. 
Lyckönska dem till bra initiativ och breddning av kulturen med att föra 
traditionen av revy i Torsås kommun vidare. 
 
Hade uppdraget som anstår i en ordförandes uppgift utförts, skulle 
tidningsskriverier om ”Var, var kommunen” undvikits. 
  
Maria Karlssons, C svar på interpellationen: 
 
Frågan om hur vi skulle ge en blomma eller inte till Revyarna var uppe på 
senaste kultur- och fritidsutskottet. 
 
Vi kom fram till att det finns många föreningar i vår byggd som gör stora och 
betydande insatser för oss som kommuninvånare som vi borde tacka och 
uppmärksamma bättre. Därför ansåg vi att vi inte skulle favorisera någon. 
Istället skulle vi ge Revyarna en tackblomma för att de startar upp något nytt 
som vi alla får glädje av. 
 
Nu blev det lite snabba insatser som gällde. Vi hade ju faktiskt inte fått en 
inbjudan från Revyn som vad jag har hört den andra revyn gjorde innan och 
någon biljett till denna första tillställning hade jag inte fått tag på. 
 
Jag som ordförande tog på mig uppdraget att kontakta Ann Milesson för att 
tala om att jag som ordförande i kultur och fritidsutskottet tänkte komma och 
lämna en blomma. Men tyvärr så fick jag inte tag på henne. Jag kan ju inte dyka 
upp på en föreställning utan biljett och utan att jag ha talat om att jag kommer. 
Så jag bestämde att det är bättre att överlämna en blomma den gången jag 
faktiskt har en biljett och ska se föreställningen tillsammans med min familj 
och det kommer ske i andra halvan av februari. Sen är det tråkigt att media gör 
en sådan tolkning, av vår icke medverkan under premiären, i media. Se 
aktbilaga. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 7/12, Interpellation till bildningsnämndens 
ordförande gällande uppvaktning 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen samt 
 
att notera svaret. 
-----  
Sändlista 
Roger Isberg, S 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 43  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-02-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KF § 8/13 
KF § 99/12 
KF § 65/12   12/KS0014 
Interpellation till Valnämndens ordförande gällande valen 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Margareta Ohlin, FP ställd interpellation till Valnämndens ordförande 
Håkan Algotsson angående valen 2014. 
 
Sverige har 2014 två val samma år, Europaparlamentet och val till riksdag, 
kommun och landsting. 
 

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

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

 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att svar på interpellationen lämnas vid nästa sammanträde med kommun-  
     fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-11: 
 
att ärendet utgår med anledning av att ledamot Margareta Ohlin, FP inte  
     medverkar vid kvällens sammanträde. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-02-11 
 
Håkan Algotssons, C svar på interpellationen: 
 
Det kan naturligtvis upplevas mer komplicerat att genomföra val vid två 
tillfällen samma år, men det kan också visa sig påverka valadministrationen i 
andra riktningen. Vanligtvis skiljer det ett till tre år mellan olika val och detta 
innebär att de som hjälper till och tar ansvar för genomförandet riskerar att 
helt enkelt glömma bort en del av rutinerna mellan valen. Nu hinner det inte gå 
lika lång tid emellan så man kommer att ha nytta de utbildningsinsatser som 
görs inför EU-valet i juni även vid valet i september. Mycket av regler och 
rutiner följer samma mönster vid båda valen. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 8/13, Interpellation till Valnämndens ordförande 
 
När det gäller utbildningsinsatserna så pågår det redan idag förberedelser inom 
Valmyndigheten och vi räknar med att vi kommer att få tillgång till ett bra 
material i god tid innan valet. Därefter kommer vi att bjuda in samtliga 
valförrättare på samma sätt som vi gjort tidigare. 
 
Det är riktigt att det uppstår en extra kostnad när två val skall genomföras 
samma år och detta kommer att analyseras med utgångspunkt från tidigare val. 
Valnämnden kommer därefter att ta ställning till om man behöver äska om 
extra tilldelning i budgeten 2014. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen samt 

att notera svaret. 
-----  
Sändlista 
Margareta Ohlin, FP 
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KF § 9/13 
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 2012-12-10: 
 
att svar lämnas vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-02-11 
 
Bildningsnämndens ordförande Maria Karlssons, C svar på interpellationen se 
bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen samt 

att notera svaret. 
-----  
Sändlista 
Roland Swedestam, S  
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KF § 10/13 
KS § 323/12 
AU § 360/12   12/KS0186 
Uppvaktning, förslagsställarna till Ekbackshallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur och fritidsutskottet beslutar 2012-11-20 § 67 att ge den nya bollhallen 
namnet Ekbackshallen. Det finns två stycken förslagsställare.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-12-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna Ekbackshallen som nytt namn till hela sporthallsbyggnaden samt  
 
att bjuda in förslagsställarna till kommunfullmäktige 2013-02-11.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18: 
 
att godkänna Ekbackshallen som nytt namn till hela sporthallsbyggnaden samt  
 
att bjuda in förslagsställarna till kommunfullmäktige 2013-02-11.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-02-11 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Sten Bondesson, C och bildningsnämndens 
ordförande Maria Karlsson, C överlämnar en blomma till Monica Johansson 
och Roland Olofsson och gratulerar dem till vinsten i namnsättning av 
sporthallen till Ekbackshallen. 
-----   
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KF § 11/13 
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 2012-12-10: 
 
att uppdra åt kommunchefen att utreda om interpellationen får ställas. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-02-11 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar Helena Linde förbundsjurist på Sveriges 
kommuner och landsting svar.  

Interpellationer skall avse ämnen som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds 
eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden 
som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Se vidare Bilaga 3. 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen avslås. 
-----  

Sändlista 
Roland Swedestam, S  
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KF § 12/13 
KS § 314/12 
AU § 353/12   12/KS0010 
Plan för psykiskt och socialt omhändertagande – POSOM 
 
Ärendebeskrivning   

POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande.  
 

POSOM-gruppens mandat följer av Socialtjänstlagen 2 kap 2 § ”Kommunen 
har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 
hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar 
som vilar på andra huvudmän.” 

 
Detta innebär att POSOM-gruppen är ett samverkansorgan. Gruppen har till 
uppgift att ge krisstöd genom ett psykiskt och socialt omhändertagande av 
drabbade vid en olycka eller en kris. Omhändertagandet innebär att man i ett 
akut skede skapar trygghet och ger omsorg till drabbade personer eller 
anhöriga vid en olycka. Ett gott omhändertagande i en akut situation har 
betydelse för att minska stressreaktioner och förebygga framtida 
sjukdomstillstånd.     
Samverkan mellan olika kommunala verksamheter, sjukvård, polis, 
räddningstjänst och Svenska kyrkan är nödvändig för ett framgångsrikt arbete. 
Det är kommunen som har det övergripande ansvaret för samverkan på lokal 
nivå. 

  
Denna plan beskriver hur arbetet bedrivs i Torsås kommun. 

 
Det ska i Torsås kommun finnas en organisation för psykiskt och socialt 
omhändertagande vid en allvarlig händelse. Denna organisation ska kunna 
erbjuda alla som bor eller vistas i Torsås kommun att vid behov kunna få det 
psykiska och sociala hjälp och stöd de behöver och efterfrågar och som 
kommunen efter sin förmåga kan ge. Syftet är att direkt och indirekt berörda 
personer snabbare ska kunna bearbeta det inträffade för att kunna återgå till ett 
så normalt liv som möjligt efter en allvarlig händelse.  

 
POSOM-verksamheten består av en ledningsgrupp och tre stödgrupper. 
Verksamheten lyder direkt under kommunstyrelsen/krisledningsnämnden. 
Ansvarig förvaltning är socialförvaltningen.  
 
Kommunstyrelsen är den politiska ledningsgruppen för POSOM 
organisationen. Här fattas alla ekonomiska och inriktningsbeslut som behövs. 
Avrapportering ska ske hit i samband med större händelser. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 12/13, Plan för psykiskt och socialt omhänder-
tagande - POSOM 

 
Socialförvaltningen ansvarar för planering och regelbunden övning av 
POSOM-organisationen. Sammankallande är den som socialchefen utsett. 
Ersättare är socialchefen. Den sammankallande ansvarar för att den planering 
som behövs för att POSOM-organisationen ska fungera finns och hålls aktuell. 
Det är sammankallande som upprättar utbildnings- och övningsplaner i samråd 
med säkerhetssamordnaren. Sammankallande har även till uppgift att fungera 
som kommunens kontaktperson för POSOM.  
 
I POSOM-gruppens ledningsgrupp ingår representant från socialförvaltningen 
och bildningsförvaltningen, säkerhetssamordnare, verksamhetsansvarig för 
hälsocentralen i Torsås, präst/kyrkoherde från Torsås och Söderåkra 
församling samt lokal representant från polismyndigheten. Vid behov ska även 
andra organisationer/förvaltningar kunna bjudas in. Samverkan med 
kommunens informationsavdelning ska ske. 

 
Sammankallande är Områdeschef för LSS verksamheten och har till uppgift att 
leda och sammankalla grupperna efter behov som har uppstått. Ersättare är 
socialchefen. 

 

POSOM-verksamhetens ledningsgrupp ska leda och samordna de 
kommunala insatserna med avseende på psykiskt och socialt omhändertagande 
i samband med allvarliga händelser så att dessa bedrivs på ett effektivt och 
heltäckande sätt. Deltagare i ledningsgruppen bör inte vara ianspråktagna i 
annan akut verksamhet inom exempelvis räddningstjänst, sjukvård, kyrka eller 
övrig kommunal verksamhet. 

 
Varje år ska en rapport lämnas till kommunstyrelsen med avseende på 
genomförda insatser och övningar under året. Inga sekretessbelagda uppgifter 
ska ingå i rapporten. Planen ska årligen uppdateras med avseende på främst 
kontaktuppgifter och resurser. Minst vart annat år ska hela planen gås igenom 
för ev. revidering. 

Arbetsutskottet föreslår 2012-12-04 kommunstyrelsen besluta 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättad plan för psykiskt och socialt  
     omhändertagande – POSOM. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 12/13, Plan för psykiskt och socialt 
omhändertagande - POSOM 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-12-18 kommunfullmäktige 
besluta:  
 
att godkänna och fastställa upprättad plan för psykiskt och socialt  
     omhändertagande – POSOM. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-02-11 
 
Ann-Britt Mårtensson, S påpekar att i punkt 7.1 Stödväskan ska bland annat 
innehålla cigaretter vilket borde tas bort. 
 
Lena Gustafsson, V påpekar att i punkt 3.1 gällande lokal så är 
ledningsfunktionens ordinarie lokal Marihemmets sammanträdeslokal vilket 
borde ändras till Mariahemmets matsal. 
 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
att efter revidering godkänna och fastställa den upprättad plan för psykiskt och  
     socialt omhändertagande – POSOM. 
-----  
Sändlista 
Räddningschefen 
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KF § 13/13 
KS § 315/12 
AU § 354/12   12/KS0166 
Delårsrapport 2012, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2012 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat 
Räddningstjänstförbundets delårsrapport för perioden 2012-01-01 – 2012-08-31. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2012. 
 
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett 
underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet 
med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med 
de mål som förbundet beslutet. 
 
Resultatet för perioden är -104 tkr, vilket är -52 tkr lägre än motsvarande 
period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om -177 
tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. 
 
Utifrån genomförd granskning görs följande bedömning: 
 
• Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

• Räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat 
och ställning per den 31 augusti. 

• Instämmer i förbundets bedömning av möjligheterna att nå de finansiella 
mål som förbundet fastställt. Enligt prognosen uppfylls ett av två 
finansiella mål. 

• Instämmer i förbundets bedömning av möjligheterna att nå de 
verksamhetsmål som förbundet fastställt. I delårsrapporten uppfylls två av 
tre verksamhetsmål. 

 
Revisorerna bedömer att: 
 
• Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 
redovisningslagen. 

• Delårsrapporten innehåller en uppföljning av förbundets mål för god 
ekonomisk hushållning. Instämmer i gjorda bedömningar om målupp- 
fyllelser. Enligt uppföljningen beräknas ett av två finansiella mål och två av 
tre verksamhetsmässiga mål att uppfyllas. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 13/13, Delårsrapport 2012, Räddningstjänst-
förbundet Emmaboda - Torsås 
 
• Delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda 
den som underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2012-12-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättad delårsrapport 2012 för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-12-18 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna upprättad delårsrapport 2012 för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna upprättad delårsrapport 2012 för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås.  
-----  
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
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KF § 14/13 
KS § 328/12 
AU § 297/12 
KF § 18/12   12/KS0041 
Medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana 
vid till exempel Sahara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Mats Insulander, Fågelmara, att Torsås 
kommun upprättar och underhåller en skridskobana vid till exempel Sahara. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana vid till 
     exempel Sahara överlämnas till tekniska nämnden och bildningsnämnden  
     för beredning, därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Sahara har tidigare varit en grusplan men är idag en gräsplan och det är ur 
tekniskt perspektiv ej lämpligt att anlägga en skridskobana på en gräsplan. 
Utifrån detta avslår tekniska nämnden 2012-03-13 § 37 medborgarförslaget. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17 § 164 att med hänvisning till avsaknad 
av lämplig grusbelagd yta avvisa medborgarförslaget samt att uppmana 
förslagsställaren att återkomma om lämplig yta finns. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-10-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – att upprätta och underhålla en skridskobana, 
     eftersom Sahara har tidigare varit en grusplan men är idag en gräsplan och  
     det är ur tekniskt perspektiv ej lämpligt att anlägga en skridskobana på en  
     gräsplan samt avsaknad av annan lämplig grusbelagd yta, 
 
att medborgarförslaget - Upprätta och underhålla en skridskobana vid till  
     exempel Sahara härmed anses besvarad. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 14/13, Medborgarförslag – Upprätta och 
underhålla en skridskobana vid till exempel Sahara 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-12-18 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – att upprätta och underhålla en skridskobana, 
     eftersom Sahara har tidigare varit en grusplan men är idag en gräsplan och  
     det är ur tekniskt perspektiv ej lämpligt att anlägga en skridskobana på en  
     gräsplan samt avsaknad av annan lämplig grusbelagd yta, 
 
att medborgarförslaget - Upprätta och underhålla en skridskobana vid till  
     exempel Sahara härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslag – att upprätta och underhålla en skridskobana, 
     eftersom Sahara har tidigare varit en grusplan men är idag en gräsplan och  
     det är ur tekniskt perspektiv ej lämpligt att anlägga en skridskobana på en  
     gräsplan samt avsaknad av annan lämplig grusbelagd yta, 
 
att medborgarförslaget - Upprätta och underhålla en skridskobana vid till  
     exempel Sahara härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Mats Insulander 
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KF § 15/13   12/KS0173 
Medborgarförslag – Anslutning VA söder 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås gällande att 
tvångsansluta boende söder om Bergkvara till kommunalt vatten och avlopp.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att eftersom språket i medborgarförslaget – Anslutning VA söder Bergkvara  
     inte uppfyller kravet för ett medborgarförslag avslås härmed förslaget. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
Jan-Erik Persson, Torsås  
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KF § 16/13   13/KS0035 
Medborgarförslag – Utökning av VA-område i Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Djursviks Samhällsförening genom 
ordförande Lars Carlson gällande utökning av VA-område i Djursvik. VA- 
området skall utökas långs Gunnarstorpsvägen och bör omfatta minst till och 
med Gunnarstorp.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik överlämnas till  
     tekniska nämnden för beredning, därefter åter till kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 17/13   13/KS0027 
Motion – Trygghetsboende i Torsås kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson och Roger Pettersson, Torsåspartiet hemställer i en motion 
att Torsås Bostads AB får i uppdrag att ta fram nya exempel på hur om-
fattande renoveringar som ändå måste göras, kan anpassas för ökad 
tillgänglighet och med gemensamhetsutrymme som kan var önskvärt och 
överslagsmässigt merkostnaden som då uppstår. Då får kommunfullmäktige 
alternativ att välja emellan.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att motionen – Trygghetsboende i Torsås kommun överlämnas till social-  
     nämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KF § 18/13   13/KS0028 
Motion – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson och Roger Pettersson, Torsåspartiet hemställer i en motion 
att principbeslut fattas om att valfrihet i barnomsorgen som inkluderar 
dagbarnvårdsalternativet i samtliga tätorter. Ett sådant beslut ligger väl i linje 
med nyss fattat beslut kring valfrihet i delar av äldreomsorgen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att motionen – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun överlämnas till  
     bildningsnämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KF § 19/13 
KS § 27/13 
AU § 35/13 
KS § 326/12 
AU § 311/12  12/KS0169 
Revisionsrapport – Granskning av administrativa processer 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska kvalitet och 
effektivitet i de administrativa processerna avseende ekonomi- löne- och 
nämndsadministration i Torsås kommun. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna beslutade revisionsplan. 
 
Enkäter har skickats ut till 51 personer från samtliga förvaltningar som haft 
möjlighet att besvara enkäterna. Av dessa har 40 personer (79 procent) 
besvarat enkäten avseende rutiner medan endast 28 personer (55 procent) har 
besvarat enkäten avseende uppskattning av tid. De ser allvarligt på att svars-
frekvensen inte blev högre vilket minskar tillförlitligheten i den granskning 
som genomförs. 
 
Efter genomförd granskning bedöms att kommunen i huvudsak har 
ändamålsenliga processer avseende ekonomi-, löne- och nämnds-
administration. Dock görs bedömningen att det finns ett antal områden med 
förbättringsmöjligheter. Främst gäller detta uppföljning mot budget samt 
nämndsadministration.  
 
Kommunstyrelsen bör snarast upprätta och fastställa en delegationsordning. 
Avsaknad av delegationsordning bidrar till stor ineffektivitet i ärende- 
hanteringen. Det är inte ändamålsenligt att kommunen saknar dokument- 
hanteringsplan och att mallen för tjänsteskrivelser saknar rubrik för 
konsekvensanaslys. 
 
Revisorerna finner det anmärkningsvärt att kommunens ansvariga tjänste- 
män lägger ner så lite tid på verksamhetsprocesser jämfört med hur mycket tid 
de lägger på administrativt arbete. 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. 
Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2012-12-31. 
Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-06: 
 
att kommunchefen upprättar ett svar till revisionen med anledning av  
     revisionsrapporten samt  
Fortsättning 
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Fortsättning § 19/13, Revisionsrapport – Granskning av 
administrativa processer Torsås kommun 
 
att därefter till kommunstyrelsen för beslut och för kännedom till kommun- 
     fullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag till svar på revisionsrapport – 
Granskning av administrativa processer i Torsås kommun. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna kommunchefens svar på revisonsrapporten som sitt eget, 
 
att överlämna revisionsrapporten samt svar till kommunfullmäktige för  
     kännedom. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29: 
 
att godkänna kommunchefens svar på revisonsrapporten som sitt eget, 
 
att överlämna revisionsrapporten samt svar till kommunfullmäktige för  
     kännedom.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och överlämna kommunchefens svar på revisonsrapporten – 
     Granskning av administrativa processer Torsås kommun till revisorerna  
     samt 
 
att notera revisionsrapporten.  
-----  
Sändlista  
Revisorerna 
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KF § 20/13 
KS § 28/13 
AU § 36/13 
KF § 69/12 
KS § 112/12 
AU § 124/12 
AU § 53/12 12/KS0026 
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsikts-
plikt i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna, de kommunala bolagen 
och kommunalförbunden. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin 
förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning. 
 
Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens utövande av sin uppsiktsplikt är 
tillfredställande, men att den behöver systematiseras och utvecklas när det 
gäller uppföljning av verksamhetsmålen. Trots att uppsiktsplikten inte 
formaliserats fullt ut utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt, men det sker 
utifrån behov istället för systematiskt. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2012-03-20. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-14: 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att formulera ett svar på planerade  
     åtgärder utifrån revisionsrapporten – granskning av kommunstyrelsens  
     uppsiktsplikt i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Kommunchefen redovisar ett svar till revisionen gällande granskning av hur 
kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 20/13, Revisionsrapport – Granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på revisionsrapporten – Granskning av hur  
     kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på revisionsrapporten – Granskning av hur  
     kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-05-14 
 
Kerstin Hansson, S förtroendevald revisor i Torsås kommun hemställer om att 
samtliga tre rapporter som finns med på föredragningslistan ikväll, 
återremitteras för att ledamöterna ska kunna diskutera och ta ställningen på 
innehållet i rapporterna.  
 
Roland Swedestam, S påpekar att samtliga tre rapporter är ställda till berörd 
nämnd samt för kännedom till kommunstyrelsen/kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar återremiss av revisionsrapporten – Granskning av 
hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) för att 
diskutera och ta ställningen på innehållet i rapporten.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att ärendet ska avgöras i kväll eller 
enligt Lena Gustafsson, V yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Lena Gustafssons, V yrkande att återremittera ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att återremittera revisionsrapporten – Granskning av hur kommunstyrelsen  
     utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) för att diskutera och ta  
     ställningen på innehållet i rapporten, 
 
att därefter återkommer ärendet i kommunfullmäktige. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 20/13, Revisionsrapport – Granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna kommunchefens svar på rapporten samt revisionsrapporten –  
     Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll 
     (uppsiktsplikt) till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29: 
 
att överlämna kommunchefens svar på rapporten samt revisionsrapporten –  
     Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll 
     (uppsiktsplikt) till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och överlämna kommunchefens svar på revisonsrapporten – 
     Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll 
     (uppsiktsplikt) samt  
 
att notera revisionsrapporten.  
-----  
Sändlista  
Revisionen 
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KF § 21/13   13/KS0006 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delger ledamöterna i kommunfullmäktige: 
 
• Strålsäkerhetsmyndigheten, mail inkom från Stellan Gustafsson.  

 
   Kommunfullmäktige beslutar: 

 
att ledamöterna känner sig delgivna inkommen handling. 
-----  
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KF § 22/13   13/KS0039 
Motion – Unga-jobb och Ferieskola sommaren 2013 

 
Ärendebeskrivning 
 
Johnny Hansson, Sverigedemokraterna hemställer i en motion att kommun-
fullmäktige uppdrar åt berörda att genomföra förslagna insatser för unga jobb 
och ferieskola sommaren 2013. 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att motionen – Unga-jobb och ferieskola sommaren 2013 återkommer vid  
     nästa kommunfullmäktige efter att den undertecknats av förslagsställaren. 
-----  
Sändlista 
Johnny Hansson, Sverigedemokraterna 
Kommunfullmäktige  
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KF § 23/13   13/KS0040 
Motion – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås 

 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin och Lina Milesson, Folkpartiet hemställer i en motion att även 
alternativet nybyggnad av skola medtages i fastighetsutredningen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att motionen – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås överlämnas  
     till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 24/13   13/KS0041 
Motion – Renovering av högstadieskolan i Torsås 

 
Ärendebeskrivning 
 
Irma Folkesson, kommunfullmäktigeledamot och Östen Barrdahl, ersättare i 
kommunfullmäktige hemställer i en motion att bildningsnämnden med det 
snarast ger Torsås Fastighets AB uppdraget att ta in offerter på renovering av 
högstadiebyggnaden och så snart som möjligt börja renovera densamma.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att motionen – Renovering av högstadieskolan i Torsås överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 25/13   13/KS0044 
Motion – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida 

 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kallelsen i PDF-format inför 
styrelse, utskott och nämndsmöte sätt in på kommunens hemsida.  
 
tt ge större öppenhet mot kommuninvånare och öka småpartiers insyn i det 
politiska arbetet vill jag att vi inför ”Kallelse i PDF-format inför styrelse, 
utskott och nämndsmöte” på kommunens hemsida. 
 
Refererar till Kalmar kommuns hemsida. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att motionen – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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