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Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2013-03-18, 18.30 – 21.30      
   
  
Beslutande Enligt deltagarlista, bilaga 1 
   
   
   
   
   
    
        
        
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Björn Sturesson § 26   
 Torsten Karlsson, ekonom § 27 
 Kristiina Kosunen Eriksson, tillförordnad samhällsbyggnadschef § 36 
   
   
   
Utses att justera Linda Eriksson, C och Roger Isberg, S       
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2013-03-20   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 26 - 48   

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

Organ  
  

Kommunfullmäktige   

 
Sammanträdesdatum 

 
2013-03-18 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-03-20    Datum för anslags 
nedtagande 

2013-04-11 

    
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 Christine Andersson, KD  
Christina Lönnqvist, S Ja       
Ewy Svensson, M Ja       
Marcus Johansson, C Ja   
Peter Ludvigsson, S Nej Britt- Marie Swedestam, S 
Anita Borg, C Nej Maria Karlsson, C 
Lars Sjöholm, MP Ja   
Johnny Hansson, SD Ja       
Margareta Ohlin, FP Ja   
Emöke Bokor, 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  Ja       
Jill Jonsson, S Ja       
Åsa Haglund – Rosenborg, C  Ja  
Christer Söderholm, KD, 1:e vice ordförande  Ja       
Roger Isberg, S Ja       
Linda Eriksson, C Ja   
Birgitta Arvidsson, S Ja  
Magnus Svensson, M Nej Anders Palmér, M 
Christina Svensson, C Ja       
Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 26 - 48 
 
§ 26 Björn Sturesson redovisar slutrapporten Omstart Torsås 
§ 27 Redovisning, Kommunernas Kvalitet i Korthet, KKiK 
§ 28  Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, Socialdemokraterna  
§ 29 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående budget- 
  dokumentets politiska legitimitet och styrförmåga 
§ 30 Interpellationer till bildningsnämndens ordförande angående  
               verksamhetsområde ur ekonomisk synvinkel är för små 
§ 31 Motion – Insyn för småpartierna i nio och elva manna nämnderna 
§ 32 - 33 Avsägelse politiska uppdrag, Socialdemokraterna 
§ 34-35 Övriga valärenden 
§ 36         Riktlinjer Anstånd med betalning av anslutningsavgift samt 
                Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare anstånd eller avbetalning 
                av anslutningsavgift 
§ 37 Revisionsrapport – Granskning av försörjningsstödet i Torsås 
 Kommun 
§ 38 Revisionsrapport – Elevens rätt till särskilt stöd 
§ 39 Funktionshinderspolitiskt program för Torsås kommun 
§ 40 Ägardirektiv, Torsås Fastighets AB 
§ 41 Tillsynsavgift enligt Alkohollagen, tobakslagen och Lagen om 

receptfria läkemedel 2013 
§ 42 Reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
§ 43 Redovisning medborgarförslag under handläggning till och med 
 2013-02-01 
§ 44 Redovisning motioner under handläggning till och med 2013-02-01 
§ 45 Medborgarförslag – Vision 2015 – 2020 
§ 46 Motion – Unga jobb och ferieskola sommaren 2013 
§ 47 Motion – Minska lärarnas administration 
§ 48 Delgivning – mail från Stellan Gustafsson 
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KF § 26/13   13/K0022 
Redovisning slutrapport Omstart Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Björn Sturesson informerar om projekt Omstart Torsås som stärkt tillväxten i 
Torsås.  
 
Projektet startade 2011 efter Faurecias nerläggning och har bedrivits från 
Möre Resurscentrum och Björn Sturesson som extern projektledare. Syftet 
med projektet var att ta tillvara kompetensen och få igång en förändrings-
process som ska bidra till Torsås utveckling genom att skapa nya företag och 
arbetstillfällen i Torsås kommun. 
 
I slutrapporten kan man bland annat konstatera att man under projektets gång 
lämnat information till cirka 400 personer, diskuterat cirka 60 företagsidéer 
varav 40 lett till projekt. 19 företag har bildats efter kontakter med projektet 
och cirka 90 arbetstillfällen har skapats fram tills i dag i nya företag. 
 
Näringslivet i Torsås har ställt upp för de nya företagen på ett fantastiskt sätt 
genom nätverket som finns på Möre Resurscentrum. Man har även haft olika 
inspirationsmöten där idéer till nya produkter och projekt kommit till som har 
drivits parallellt med Omstart Torsås. 
 
Under projektets gång har etablerats kontakter med Linnéuniversitetet och 
Linneaus Technical Center som arbetar för att näringsliv och akademi ska 
utveckla samarbeten. Genom att skapa mötesplatser i form av Tekniknoder i 
regionen kan nya utvecklingsprojekt fångas upp, för att sen vidareutvecklas 
och lägga grunden för forskning inom teknikområdet. Torsås kommer att bli 
en av Tekniknoderna. Just ny pågår rekrytering av en koordinator placerad i 
Torsås, som ska agera länk mellannäringsliv och akademi. Detta projekt stöds 
av Torsås kommun och Regionförbundet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen från Björn Sturesson. 
----- 
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KF § 27/13   13/K0022 
Redovisning, Kommunernas Kvalitet i Korthet, KKiK 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonom Torsten Karlsson informerar om Kommunens Kvalitet i Korthet, 
KKiK.  
 
Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra en kommun med 
sig själv över tiden och kommuner med varandra. Måtten beskriver kvalitet ur 
ett medboragperspektiv.  
 
Kommunens Kvalitet i Korthet drivs av Sveriges kommuner och landsting. 
För närvarande deltar cirka 200 kommuner i detta jämförelsenätverk. 
 
Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv: 
 
• Tillgänglighet 
• Trygghet 
• Information och delaktighet 
• Effektivitet 
• Kommunen som samhällsutvecklare. 
 

Redovisning om hur Torsås placerar sig i jämförelse med andra kommuner och 
hur utvecklingen i Torsås har varit 2010 – 2012. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen från ekonom Torsten Karlsson. 
----- 
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KF § 28/13   12/K0198 
Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, Socialdemokraterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut 2013-03-13 om ny ledamot/ersättare i kommun-
fullmäktige efter avgående ledamot Inga-Britt Karlsson, S från och med 2013-
03-13 till och med 2014-10-31. 
 
Ny ledamot 
 
Emöke Bokor, S 
Solvägen 10 
385 51 Söderåkra 
 
Ny ersättare: 
 
Tomas Holgersson, S 
Beckgatan 6 
385 41 Bergkvara 
----- 
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KF § 29/13   13/K0067  
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
budgetdokumentets politiska legitimitet och styrförmåga 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Henrik Nilsson Bokor, S ställd interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Håkan Algotsson, C angående budgetdokumentets politiska 
legitimitet och styrförmåga. 
 
Nu har Kommunstyrelsens ordförande skrivit förorden till tre av fyra budgetar 
och det börjar snart bli dags att summera de uppnådda resultaten. Istället kallas 
förvaltningsledningar och presidier till överläggningar om framtida mål och 
innevarande mandatperiod förefaller allt mer förlorad. Samtidigt visar förra 
årets medarbetarenkät med all tydlighet på hur verksamheterna saknar kända 
mål och en tydlig styrning från den politiska majoriteten i den mån det nu finns 
en politisk majoritet i Torsås kommun. 
 
Det budgetdokument som nu presenteras är ett fastställande av ramar, och 
avgifter samt ett antal uppdrag från fullmäktige. Uppdrag som kommun-
styrelsens ordförande beklagar sig över i förordet till budgeten. Den textmassa 
som förekommer i dokumentet som uttrycker vilja och fokus för budgetåret 
har över huvudtaget inte diskuterats eller fastställs av fullmäktige. Att besluta 
om och fastställa en budget med mål och prioriteringar för kommunen är det 
viktigaste dokument som ett fullmäktige beslutar om. Det är det dokument 
som skall styra nämnder, styrelser och förvaltning. 
 
Är kommunstyrelsens ordförande beredd att uppdra till förvaltning, nämnd 
och styrelse att upprätta ett förslag på budget efter det att fullmäktige tar 
budgetramar och politiska riktlinjer innan sommaren, så att fullmäktige kan 
besluta om och fastställa budgetdokumentet i sin helhet, då budget behandlas i 
november av kommunfullmäktige? 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C svar: 
 
Frågan är egentligen fel ställd och ger en bild av kommunstyrelsens ord-
förandes uppdrag, som inte stämmer med verkligheten. Kommunstyrelsens 
ordförande har inte något eget mandat att ge uppdrag till vare sig förvaltningar, 
nämnder eller styrelser. Det är fullmäktiges beslut som är uppdraget. Det är 
viktigt att man är tydlig i detta avseende, eftersom det ofta förekommer 
missförstånd om att kommunstyrelsens ordförande bestämmer över allt och 
närmast har en diktatorisk ställning, vilket alltså är felaktigt. Tidsplanen för 
budgetarbetet följer kommunstyrelsens sammanträdesplan och ska leda till att 
budgeten slutligen fastställs av fullmäktige november. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 29/13 Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående budgetdokumentets politiska legitimitet 
och styrförmåga 
 
Dessutom påstås det att i budgettexten för innevarande år att Håkan beklagar 
sig över fullmäktiges tilläggsbeslut. Skrivning handlar inte om ett beklagande. 
Däremot konstateras, att förslagen inte har varit föremål för beredning i 
budgetprocessen, vilket är mycket ovanligt när det gäller så tunga beslut, och 
att de därför måste få en ordentlig genomlysning. 
 
Den intressanta aspekten i interpellationen rör kommunens arbete med en 
tydlig målstyrning. Det är bara att konstatera, här har vi en bra bit att gå innan 
vi är framme. Under förra mandatperioden avbröt den då styrande majoriteten 
allt målarbete och lade ner utvecklingen av styrkorten, som var den modell som 
vi försökte arbeta in i organisationen då. Man tog inte initiativ till någon ny 
arbetsmetod, utan när nuvarande mandaperiod inleddes 2011 så påbörjades 
utvecklingen av Strategikartan från läge noll.  
 
År 2012 etablerades den gemensamma ekonomienheten med syfte att skapa en 
styrmodell som tillämpas på samma sätt i hela organisationen. Med hjälp av de 
etablerade jämförelsemodellerna började man bygga upp ett system för 
kvalitetsuppföljning genom ett nytt digitalt uppföljningssystem. 
 
Nu står vi inför utmaningen att utifrån dessa förutsättningar utforma ett 
måldokument som är tydligt och känns bra för vår personal att arbeta med och 
som har en väl fungerande uppföljning. Dessutom inte minst ett sätt att 
kommunicera detta såväl med innevånare som med medarbetare. 
 
Målsättningen måste vara att hitta ett system som håller över tid och inte är 
bundet till mandatperioderna. Detta är nödvändigt om ett måldokument över 
huvud taget ska leda till förbättrad ledning och styrning, vilket jag hoppas alla 
vill åstadkomma. Se aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen, 
 
att notera svaret. 
----- 
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KF § 30/13   13/K0066  
Interpellation till bildningsnämndens ordförande angående 
verksamhetsområde ur ekonomisk synvinkel är för små 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Sören Bondesson, S ställd interpellation till bildningsnämndens 
ordförande Maria Karlsson, C angående verksamhetsområde ur ekonomisk 
synvinkel är för små. 
 
I bokslutsdokumentet står det att några av enheterna inom bildningsnämndens 
verksamhetsområde ur ekonomisk synvinkel är för små för att kommunen skall 
kunna behålla alla. 
  
Vilka enheter gäller det? Med tanke på dina och Centerns uttalande om att inga 
skolor skall läggas ner! I motsats till vårt förslag som innebär att man flyttar in 
årskurserna 4-6 till Torskolan och behåller lågstadieklasserna i ytterskolorna. 
 
Bildningsnämndens ordförande Maria Karlsson, C svar: 
 
Centerpartiet har inte ändrat sig. De tycker fortfarande att det är viktigt att 
behålla våra ytterskolor. 
 
Maria vet inte hur Sören har fått ihop att Centerpartiet skulle ha ändrat sig. Det 
var absolut inget som sas på bokslutsdagen den 2013-03-12.  Det måste vara en 
feltolkning av bildningsnämndens redovisning från Sörens sida, antingen 
omedveten eller medveten. Vi har viktigare frågor att ta i tu med än diskutera 
vad någon sagt eller inte sagt som dessutom inte stämmer.  
 
Marias åsikt är att alla borde koncentrera sig på sådant som för bildnings-
nämndens verksamhet framåt istället. Det finns olika åsikter vad det gäller våra 
ytterskolor och att många gånger har Sören poängtera att ”vi är en liten skit-
kommun” som borde flytta in mellanstadiet till Torsås och att irritations finns 
över att det inte görs.  
 
Maria har accepterat Socialdemokraternas, ställningstagande i denna fråga, 
eftersom vi lever i en demokrati, men håller inte med.  Som Centerpartist värnar 
vi om kommunen, ser en stor potential och vill behålla våra ytterskolor, Det är  
viktigt att det finns förskola på alla orter och att det även finns grundskola 1-6 
och förskoleklass där.  
 
Fortsätta att utveckla Torsås kommuns skolor, många idéer och områden kan 
vidareutvecklas.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 30/13, Interpellation till bildningsnämndens 
ordförande angående verksamhetsområde ur ekonomisk 
synvinkel är för små 
  
Torsås kommun är inte ”en liten skitkommun” och poängterar, så inga 
missförstånd eller feltolkningar görs Maria och Centerpartiet i Torsås kommun 
har inte ändrat uppfattning. 
 
Om hela kommunen ska leva så ska skolorna vara kvar! Se aktbilaga. 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen, 
 
att notera svaret. 
----- 
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KF § 31/13 
KS § 56/13 
AU § 39/13 
AU § 228/12 
AU § 64/11 
KF § 207/10   10/KS0239 
Motion – Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Sjöholm, MP hemställer i en motion till kommunfullmäktige att de 
småpartier som inte är representerade i de större nämnderna (nio och 
elvamanna nämnderna), ska i demokratins namn ha möjlighet att bli kallad till, 
kunna närvara vid och få protokoll från nämndssammanträdena. 
 
En rimlig begäran med tanke på att i vissa kommuner hålls öppna 
sammanträden där alla medborgare kan följa nämndernas sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets beslutar 2011-02-25: 
 
att överlämna motionen till kommunkansliet för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-08 
 
Enligt kommunallagen (KL) 4 kap 23 § får fullmäktige utnyttja möjligheten att 
medge närvarorätt innebärande att en förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i en viss nämnd/styrelse skall få närvara vid nämndens/styrelsens 
sammanträde. Medgivande får även innefatta den förtroendevalde skall ha rätt 
att få sin mening antecknad i protokollet (KL 6:11). 
 
Detta för att de mindre partiernas intressen av information och insyn skall 
tillgodoses och att förtroendevalda från de mindre partierna får del av 
handlingar. 
 
Kommunfullmäktige avgör hur länge närvarorätten skall gälla samt vilken eller 
vilka nämnder den skall avse. 
 
Kommunfullmäktige får utse en förtroendevald per parti eller förslag från 
respektive partigrupp. Om två förtroendevalda måste utses skall det anges 
vilken/vilka nämnd/styrelse respektive förtroendevald skall närvara vid. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 31/13, Motion – Insyn för småpartierna i nio och 
elvamanna nämnderna 
 
En förtroendevald som fått närvarorätt i en nämnd som han/hon inte tillhör är 
sannolikt underkastad samma tystnadsplikt som kan gälla för övriga 
nämndsledamöter (jfr. KU 1976/77:25 s. 78). En förtroendevald som är 
närvarande med stöd av 4 kap 23 § kunna tillhöra den personkrets som 
omfattas av sekretessen enligt 1 kap 6 § i sekretesslagen. Jävbestämmelserna 
blir också tillämpliga på en sådan förtroendevald, se 6 kap 24 §. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar avslag på motionen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-03-08: 
 
att motionen remitteras till partigrupperna för yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-14: 
 
att komplettera med att inget arvode/reseersättning utgår samt att förtroende- 
     vald ges rätt att yttra sig vid nämndernas sammanträde samt har rätt att få  
     sin mening antecknad i protokollet, 
 
att överlämna förslaget till partigrupperna för ställningstagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22: 
 
att påminna partigrupperna om eventuella synpunkter för att kommunstyrelsen  
     ska kunna besvara motionen 2013-02-26 gällande insyn för småpartierna i  
     nio och elvamanna nämnd. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Kristdemokraterna är positiva till förslaget på närvarorätt vid sammanträden i nio 
och elvamannanämnder enligt mail daterat 2012-09-12. 
 
Centerpartiet ställer sig bakom förslaget på närvarorätt vid sammanträden i nio 
och elvamannanämnder förutsatt att riktlinjerna utformas så att närvarorätten 
inte kan förväxlas med representation i nämnden i fråga. 
 
Varje parti som finns representerat i fullmäktige har rätt att utse en person med 
närvarorätt i de nio och elvamannanämnder där partiet inte har någon 
representant som ordinarie ledamot eller ersättare. Personen i fråga skall 
uppfylla kraven på valbarhet enligt kommunallagen. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 31/13, Motion – Insyn för småpartierna i nio och 
elvamanna nämnderna 
 
Kallelsen till sammanträdena skickas ut för kännedom till representanter med 
närvarorätt. Man skall ha tillgång till samma handlingar övriga ledamöter. 

 
Personen har rätt att under sammanträdet ställa förtydligande frågor till 
föredragande tjänstemän. 
 
Närvarorätten medger däremot inte rätt att delta i den politiska diskussionen, 
vid sammanträdet. Detta ställer också krav på nämndsledamöter att inte ta  
initiativ till politisk diskussion med företrädare med närvarorätt. 
 
Man har inte rätt att få sin politiska mening antecknad i protokollet, däremot  
ska ställda frågor och svaren noteras om företrädaren så önskar. 
 
Närvarorätten ger inte rätt att ta upp nya ärenden på dagordningen. 
 
Vid behandling av sekretessärenden ger närvarorätten inte rätt att delta i  
sammanträdet. 
 
Närvarorätten ger inte rätt till arvode. 
 
Folkpartiet anser att de små partierna som inte är representerade i de stora 
nämnderna ska få möjlighet att närvara, bli kallad, men att inget 
arvode/reseersättning utgår. 
 
Folkpartiet anser inte att småpartiernas representant ska ha rätt att få yttra sig 
vid sammanträde och få sin mening antecknad i protokollet. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-02-26 kommunfullmäktige 
besluta: 

att godkänna närvarorätt för småpartierna i nio och elvamanna nämnd enligt 
     föreliggande förslag från Centerpartiet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 

att godkänna närvarorätt för småpartierna i nio och elvamanna nämnd enligt 
     föreliggande förslag från Centerpartiet: 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 31/13, Motion – Insyn för småpartierna i nio och 
elvamanna nämnderna 
 
� Varje parti som finns representerat i fullmäktige har rätt att utse en person 
med närvarorätt i de nio och elvamannanämnder där partiet inte har 
någon representant som ordinarie ledamot eller ersättare. Personen i fråga 
skall uppfylla kraven på valbarhet enligt kommunallagen. 

 
� Kallelsen till sammanträdena skickas ut för kännedom till representanter 
med närvarorätt. Man skall ha tillgång till samma handlingar övriga 
ledamöter. 

 
� Personen har rätt att under sammanträdet ställa förtydligande frågor till 
föredragande tjänstemän. 

 
� Närvarorätten medger däremot inte rätt att delta i den politiska 
diskussionen, vid sammanträdet. Detta ställer också krav på nämnds-
ledamöter att inte ta initiativ till politisk diskussion med företrädare med 
närvarorätt. 

 
� Man har inte rätt att få sin politiska mening antecknad i protokollet, 
däremot ska ställda frågor och svar noteras om företrädaren så önskar. 

 
� Närvarorätten ger inte rätt att ta upp nya ärenden på dagordningen. 
 
� Vid behandling av sekretessärenden ger närvarorätten inte rätt att delta i 
sammanträdet. 

 
� Närvarorätten ger inte rätt till arvode. 

-----  
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KF § 32/13 
VB § 4/13   13/KS0063 
Avsägelse, Socialdemokraterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande informerar om att avsägelse som ersättare i bygg- och miljö-
nämnden har inkommit från Ingmar Karlsson, S.  
 
Valberedningen beslutar 2013-03-05: 
 
att i samband med att kommunfullmäktige beslutar godkänna Ingmar 
     Karlssons, S avsägelse, föreslås en ny ersättare i bygg- och miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Ingmar Karlsson, S beviljas, 
 
att utse Björn Pettersson, S som ersättare i bygg- och miljönämnden. 
-----  
Sändlista 
Björn Pettersson, S 
Löneavdelningen 
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KF § 33/13 
VB § 3/13   13/KS0059 
Avsägelse, Socialdemokraterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande informerar om att avsägelse som ersättare i bygg- och miljö-
nämnden har inkommit från Emöke Bokor, S.  
 
Valberedningen beslutar 2013-03-05: 
 
att i samband med att kommunfullmäktige beslutar godkänna Emöke Bokors, 
     S avsägelse, föreslås en ny ersättare i bygg- och miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Emöke Bokor, S beviljas, 
 
att utse Peter Berg, S som ersättare i bygg- och miljönämnden. 
-----  
Sändlista 
Peter Berg, S 
Löneavdelningen 
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KF § 34/13 
VB § 1/13 
KS § 229/12 12/KS0114 
Ersättare i valberedningen, Kristdemokraterna  
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, KD har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i valberedningen. 
 
Valberedningen föreslår 2013-03-05 kommunfullmäktige besluta: 
 
att utse Mats Olsson, KD som ersättare i valberedningen. 
-----  
Sändlista 
Mats Olsson, KD 
Personalavdelningen 
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KF § 35/13 
VB § 2/13 
KF § 3/13   12/KS0197 
Avsägelse politiska uppdrag, Socialdemokraterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inga-Britt Karlsson, S avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 
och Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Valberedningen föreslår 2013-03-05 Kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att utse Sören Bondesson, S som ersättare i Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utse Sven-Erik Tornéus, S som ersättare i kommunstyrelsen, 
 
att utse Sören Bondesson, S som ersättare i Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
-----  
Sändlista 
Sven-Erik Tornéus, S 
Sören Bondesson, S 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
Personalavdelningen 
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KF § 36/13 
KS § 67/13 
AU § 84/13   13/KS0053 
Riktlinjer, Anstånd med betalning av anslutningsavgift samt 
Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare anstånd eller av-
betalning av anslutningsavgift 
 
Ärendebeskrivning 
 
Promemoria med förslag till riktlinjer för handläggning av ansökningar om 
uppskov av betalning av anslutningsavgifter för VA och förslag till 
avtalsinnehåll för beviljande av uppdelning av betalning av anslutningsavgiften 
föreligger. 
 
Grundförutsättningen är att fastighet som är belägen inom verksamhetsområde 
ska anslutas. Huvudmannen är inte skyldig låta koppla in till allmänna 
anläggningen förrän anläggningsavgiften är betald eller fastighetsägaren har 
lämnat godtagbar säkerhet. 
 
Alternativ för anstånd med erläggande av anslutningsavgift: 
 
Ärenden delas in i följande kategorier: 
 
Fastighet med godkänd avloppsanläggning. 
Fastighet med godkänd avloppsanläggning – ringa miljöbelastning. 
Fastighet utan godkänd avloppsanläggning – fastighetens bärkraft och andra 
omständigheter. 
Bostadsarrende - fastighetens bärkraft och andra omständigheter. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-02-12 § 25 att föreslår kommun-
fullmäktige anta upprättat PM VA-utbyggnad detaljplan. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-02-12 § 140 att föreslår kommunfullmäktige 
anta upprättat PM VA-utbyggnad detaljplan. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa promemoria avseende – VA-utbyggnad och  
     detaljplan med mera, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och tekniska nämnden att ta fram riktlinjer för 
     handläggning av ärenden som avser anstånd med betalning av anslutnings- 
     avgift samt kortare anstånd eller avbetalning av anslutningsavgift. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 36/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av 
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare 
anstånd eller avbetalning  
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-03-18 
 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson redovisar 
bakgrunden till upprättad promemoria avseende VA-utbyggnad och detaljplan 
med mera. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Kerstin Ahlberg, TP yrkar avslag 
på förslaget. Kerstin Ahlberg, TP överlämnar ett skriftligt yrkande. Se bilaga A. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att godkänna och fastställa 
riktlinjerna samt ta fram rutiner för handläggningen och Roland Swedestams, S 
med fleras avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att 
godkänna och fastställa riktlinjer samt ta fram rutiner för handläggningen 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt förslag och nej = enligt Roland Swedestam, S med 
fleras yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår 
av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att god-
känna förslaget. 
 
Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C   X         
Christofer Johansson C       X         
Marcus Johansson C   X         
Mona Magnusson M       X             
Mats Olsson KD       X             
Roland Swedestam S         X       
Henrik Nilsson Bokor S         X       
Sören Bondesson S         X       
Ann-Britt Mårtensson S     X       
Kerstin Ahlberg TP         X       
Håkan Algotsson C       X         

 Summa 6 5  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 36/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av 
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare 
anstånd eller avbetalning  
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson, Ann-Britt 
Mårtensson samtliga S och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt egna yrkande. 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa riktlinjer avseende Anstånd med betalning av 
     anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare anstånd eller  
     avbetalning av anslutningsavgift, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och tekniska nämnden att ta fram rutiner för 
     handläggning av ärenden som avser anstånd med betalning av anslutnings- 
     avgift samt kortare anstånd eller avbetalning av anslutningsavgift. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-03-18 
 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson redovisar 
upprättat förslag gällande Anstånd med betalning av anslutningsavgift samt 
Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare anstånd eller avbetalning. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar återremittering med motiveringen att kommun-
styrelsen tar fram riktlinjer/regler som godkänns av kommunfullmäktige för att 
kunna ge anstånd med betalning av anslutningsavgift för permanentboende 
fastighetsägare som har låg betalningsförmåga.  
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller enligt Roland Swedestam, S yrkande finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att ärendet ska avgöras under kvällen varvid votering begärs.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 36/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av 
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare 
anstånd eller avbetalning  
 
Vid votering där ja = avgöras i kväll nej = enligt Roland Swedestams, S yrkande 
avges 19 ja-röster, 13 nej-röster samt 3 avstod. Hur var och en röstat framgår av 
voteringslista nummer 2. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att återemittera 
ärendet till kommunstyrelsen.  
 
Voteringslista nummer 2      
 

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

 Summa 19 13 3 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 36/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av 
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare 
anstånd eller avbetalning  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet med motiveringen att kommunstyrelsen tar fram 
     riktlinjer/regler som godkänns av kommunfullmäktige för att kunna ge  
     anstånd med betalning av anslutningsavgift för permanentboende fastig- 
     hetsägare som har låg betalningsförmåga.  
-----   
Sandlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 37/13 
KS § 34/13 
AU § 37/13 
KF § 70/12 
KS § 113/12 
AU § 125/12 
KF § 10/12 
KS § 346/11 
AU § 390/11  11/KS0215 
Redovisning, Revisionsrapport - Granskning av försörjnings-
stödet i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av försörjningsstödet. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Revisionsrapport Granskning av försörjningsstödet i 
Torsås kommun redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorernas bedömning är att socialnämndens försörjningsstöd delvis bedrivs 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande. Av revisionsrapporten 
framgår att det är angeläget att AMIE-verksamheten följs upp för att få en 
uppfattning om hur verksamheten arbetar. Det framgår även att målarbetet 
inom nämnden kan bli mer konkret. 
 
Arbetet med försörjningsstöd fungerar inte tillfredställande när det gäller 
upprättande av genomförandeplaner, dokumentering av hur personer som 
söker försörjningsstöd legitimerar sig samt uppföljning av vart insatser inom 
försörjningsstöd leder till. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till socialnämnden för beaktande och åtgärd 
samt för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 37/13, Redovisning Revisionsrapport - 
Granskning av försörjningsstödet i Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att återremittera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning  
     av försörjningsstödet i Torsås kommun till kommunstyrelsen för att  
     inhämta synpunkter från socialnämnden. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Socialnämndens arbetsutskott har beslutat 2012-03-07 § 31 att ställa sig bakom 
områdeschef Anna Flinks svarsskrivelse och översända den till kommunens 
revisorer samt till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera svarsskrivelsen samt revisionsrapporten - Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera svarsskrivelsen samt revisionsrapporten - Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
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.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 37/13, Redovisning Revisionsrapport - 
Granskning av försörjningsstödet i Torsås kommun 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar återremiss av revisionsrapporten – Granskning av 
försörjningsstödet i Torsås kommun för att diskutera och ta ställningen på 
innehållet i rapporten.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att ärendet ska avgöras i kväll eller 
enligt Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Roland Swedestams, S yrkande att återremittera ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att återremittera revisionsrapporten – Granskning av försörjningsstödet i  
     Torsås kommun för att diskutera och ta ställningen på innehållet i   
     rapporten, 
 
att därefter återkommer ärendet i kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22: 
 
att områdeschef Jan Ekelund redogör för kommunstyrelsen vilka förbättringar  
     som gjort inom försörjningsstödet utifrån revisionsrapporten Granskning  
     av försörjningsstödet i Torsås kommun, 
 
att ärendet återkommer till kommunfullmäktige efter områdeschefens 
     redovisning i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Områdeschef Jan Ekelund redogör för vilka förbättringar som gjort inom 
försörjningsstödet utifrån revisionsrapporten Granskning av försörjningsstödet 
i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-02-26:  
 
att notera områdeschef Jan Ekdals redovisning av försörjningsstödet i Torsås 
     kommun samt 
 
att överlämna Revisionsrapport - Granskning av försörjningsstödet i Torsås  
     kommun till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 37/13, Redovisning Revisionsrapport - 
Granskning av försörjningsstödet i Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-03-18 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar tillägg med att inför överlämnande av revisionens 
rapporter ska en muntlig nulägesbeskrivning lämnas. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
att godkänna och överlämna före detta områdeschef Anna Flinks svarsskrivelse 
     på Revisionsrapport - Granskning av försörjningsstödet i Torsås kommun  
     till revisionen, 
 
att inför överlämnande av revisionens rapporter ska en muntlig nuläges- 
     beskrivning lämnas. 
 -----  
Sändlista  
Revisionen 
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KF § 38/13 
KS § 43/13 
AU § 38/13 
KF § 71/12 
KS § 114/12 
AU § 128/12 
AU § 19/12   11/KS0113 
Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av 
nämndens styrning och uppföljning 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
elevens rätt till särskilt stöd. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen.  
 
I bifogad revisionsrapport Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av 
nämndens styrning och uppföljning redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning.  
 
Revisorerna bedömer att bildningsnämnden endast i viss utsträckning 
säkerställer att skolorna arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende 
elever i behov av särskilt stöd. Detta grundas på de observerade bristerna i 
framför allt uppföljning men även i styrningen, som finns inom detta område. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till bildningsnämnden för beaktande och 
åtgärd. Rapporten lämnas för kännedom till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktiges presidium.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17: 
 
att inhämta bildningsnämndens yttrande gällande revisionsrapport Elevens rätt  
     till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi redovisar sitt svar på revisionsrapport - 
Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och 
uppföljning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av svar samt revisionsrapporten - Elevens rätt till  
     särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 38/13, Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt 
stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av svar samt revisionsrapporten - Elevens rätt till  
     särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
 
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 – Elevens rätt till 
särskilt stöd - granskning av nämndens styrning och uppföljning 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 – Elevens rätt till särskilt stöd – granskning  
     av nämndens styrning och uppföljning för att diskutera och ta ställningen  
     på innehållet i rapporten, 
 
att därefter återkommer ärendet i kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet föreslår revisionen 2013-01-22: 
 
att komma till kommunfullmäktige för att redovisa sin bedömning av före  
     detta bildningschef Jon-Erik Egerszegi redovisade svar på revisionsrapport   

                                 Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och upp- 
     följning. 
  
Fortsättning 
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Fortsättning § 38/13, Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt 
stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna före detta bildningschefens svar på rapporten samt revisions- 
     rapporten – Elevens rätt till särskilt stöd - granskning av nämndens styrning 
     och uppföljning för godkännande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-02-26 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att överlämna före detta bildningschefens svar på rapporten samt revisions- 
     rapporten – Elevens rätt till särskilt stöd - granskning av nämndens styrning 
     och uppföljning för godkännande. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-03-18 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar tillägg med att inför överlämnande av revisionens 
rapporter ska en muntlig nulägesbeskrivning lämnas. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och överlämna före detta bildningschefens svar på rapporten 
     samt revisionsrapporten – Elevens rätt till särskilt stöd - granskning av  
     nämndens styrning och uppföljning till revisionen, 
 
att inför överlämnande av revisionens rapporter ska en muntlig nuläges- 
     beskrivning lämnas. 
-----  
Sändlista  
Revisionen 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 31 av 45  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-03-18 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KF § 39/13 
KS § 39/13 
AU § 30/13 
AU § 261/12 
AU § 208/12   12/KS0116 
Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2006-09-05 att en översyn av alla 
offentliga miljöer ska göras samt att tidigare sedan mänga år utarbetad 
handikappguide ska användas som investeringsmaterial. 
 
I kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-23 tillsätts en arbetsgrupp som ska 
arbeta med en gemensam handlingsplan för tillgänglighet i Torsås kommun.  
 
I kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-03 föredrogs nationella mål med 
handikappolitiken och hur det handikappolitiska arbetet särskilt ska inriktas på 
i landet och ute i kommunerna, av LSS handläggare Lena Gustafsson. Arbets- 
utskottet uppdrag till arbetsgruppen är att ta fram förslag till ett handikapp – 
politiskt program. 
 
 Ett förslag till handikappolitiskt program för Torsås kommun föreligger. 
 
Socialnämnden beslutar 2012-05-23 § 60 att överlämna uppdraget avseende det 
handikappolitiska programmet till kommunstyrelsen för fortsatt arbete, då 
socialnämnden anser att arbetet är ett kommunövergripande uppdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-06-12: 
 
att översända förslag till handikappolitiskt program för Torsås kommun på  
     remiss till bildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden,  
     tekniska nämnden och Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, 
 
att yttrande inlämnas senast 2012-10-01 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-18 
 
Strategi för funktionshinderpolitik Torsås kommun samt Funktions-
hinderpolitiskt program för Torsås/Nybro kommun föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att upphäva arbetsutskottets beslut 2012-06-12 § 208 gällande handikappolitisk  
     plan,  
Fortsättning 
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Fortsättning § 39/13, Funktionshinderpolitiskt program för 
Torsås kommun 
 
att hänskjuta till partigrupperna att avgöra vilket dokument som ska ligga till  
     grund för Torsås kommuns handikappolitiska program, Strategi för  
     funktionshinderpolitik Torsås kommun eller Funktionshinderpolitiskt  
     program för Torsås/Nybro kommun  
 
Arbetsutskottet behandling 2013-01-22 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-09-11 § 101 att arbetet inte upplevs som 
färdigarbetat och återsänds därför för vidare beredning. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17 § 170 att programmet som är föråldrat 
behöver revideras, att det saknar specifikation över vad nämnderna ska yttra sig 
om samt att benämningen ”Handikappolitisk plan” behöver justeras. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22: 
 
att inhämta synpunkter om representanter i styrgruppen från RFH och KPR,  
 
att styrgruppen tar fram konkreta förslag utifrån Funktionshinderspolitiska  
     programmet som kan arbetas med, vilket kommer att beaktas vid det  
     fortsatta arbetet med strategikartan för Torsås kommun. 
 
föreslår kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Funktionshinderpolitiska programmet för Torsås  
     kommun. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-02-26 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa Funktionshinderpolitiska programmet för Torsås  
     kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa Funktionshinderpolitiska programmet för Torsås  
     kommun. 
-----  
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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KF § 40/13 
KS § 45/13 
AU § 26/13 
KS § 251/12 
AU § 285/12 12/KS0163 
Ägardirektiv, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på reviderat ägardirektiv för Torsås 
Fastighets AB.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-16: 
 
att efter justering och komplettering översända ägardirektivet till kommun- 
     styrelsen och kommunfullmäktige för godkännande och fastställande av  
     reviderat ägardirektiv för Torsås Fastighets AB. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-10-30 
 
Reviderat ägardirektiv för Torsås Fastighets AB föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-10-30: 
 
att inhämta från styrelsen i Torsås Fastighets AB eventuella synpunkter på  
     reviderat ägardirektiv, 
 
att kommunkansliet delges protokoll från Torsås Fastighets AB:s bolags- 
     stämma och från styrelsesammanträde för delgivning till kommunstyrelsens  
     ledamöter via mail. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22: 
 
Synpunkter daterat 2012-12-28 har inkommit från Torsås Fastighets AB 
beträffande förslag till reviderat ägardirektiv. 
 
Styrelsen för Torsås Fastighets AB har inga synpunkter på översänt förslag till 
nytt ägardirektiv förutom på sidan två under rubriken Mål för fastighets-
hantering (lokalhantering).  
 
Torsås Fastighets AB föreslår att andra stycket ska ha följande lydelse: Bolaget 
ansvarar för inre och yttre skötsel av samtliga ovanstående fastigheter. Ersättning för dessa 
tjänster skall i samtliga fall beräknas på affärsmässiga grunder.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 40/13, Ägardirektiv, Torsås Fastighets AB 
 
Motiv för ändring av lydelsen är att ordet ”lokalvård” skall utgå. Lokalvården 
skall upphandlas/ombesörjas av respektive förvaltning. Kontroll av utförda 
städtjänster bör ombesörjas av de ansvariga inom respektive verksamhet.  
I förslaget nämns inte huruvida ersättning för utförda tjänster skall utgår. 
Torsås Fastighets AB anser det självklart att ersättning skall utgår och föreslår 
därför skrivningen ”på affärsmässiga grunder”. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22: 
 
att inkomna synpunkter daterade 2012-12-28 från Torsås Fastighets AB be-  
     träffande förslag till reviderat ägardirektiv noteras samt 
 
att ägardirektiven för Torsås Fastighets AB överlämnas till kommunstyrelsen  
     för beslut. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-02-26 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa ägardirektiv för Torsås Fastighets AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa ägardirektiv för Torsås Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
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KF § 41/13 
KS § 59/13 
AU § 64/13   12/KS0155 
Tillsynsavgifter enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om 
receptfria läkemedel 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2013-01-23 § 4 att föreslå kommunfullmäktige att 
anta nytillkomna fasta tillsynsavgifter: 
 
Försäljning av tobaksvaror och folköl: 5 % av basbeloppet 2 225 kronor. 
Försäljning av tobaksvaror, folköl och läkemedel: 7 % av basbeloppet 3 115 
kronor. 
Justering av procentsatsen vid anmälan om färändring av stadigvarande 
serveringstid permanent förändring: 2 % av basbeloppet 890 kronor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-02-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa nytillkomna fasta tillsynsavgifter enligt social- 
     nämndens beslut 2013-01-23 § 4. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-02-26 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa nytillkomna fasta tillsynsavgifter enligt social- 
     nämndens beslut 2013-01-23 § 4: 
 
Försäljning av tobaksvaror och folköl: 5 % av basbeloppet 2 225 kronor. 
Försäljning av tobaksvaror, folköl och läkemedel: 7 % av basbeloppet 3 115 
kronor. 
Justering av procentsatsen vid anmälan om färändring av stadigvarande 
serveringstid permanent förändring: 2 % av basbeloppet 890 kronor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa nytillkomna fasta tillsynsavgifter enligt social- 
     nämndens beslut 2013-01-23 § 4: 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 41/13, Tillsynsavgifter enligt Alkohollagen, 
Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel 2013 
 
Försäljning av tobaksvaror och folköl: 5 % av basbeloppet 2 225 kronor. 
Försäljning av tobaksvaror, folköl och läkemedel: 7 % av basbeloppet 3 115 
kronor. 
Justering av procentsatsen vid anmälan om färändring av stadigvarande 
serveringstid permanent förändring: 2 % av basbeloppet 890 kronor. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KF § 42/13 
KS § 62/13 
AU § 67/13   13/KS0029 
Reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av regionstyrelsens beslut § 127/12 angående ändring i 
förbundsordningen på grund av förändrat huvudmannaskap för Kalmar 
Länstrafik, föreslås härmed huvudmännen i Regionförbundet i Kalmar län 
godkänna reviderad förbundsordning enligt upprätta förslag. 
 
Sedan 2012-01-01 är Kalmar Länstrafik (KLT) en del av Landstinget i Kalmar 
län. Därför föreslås att lydelsen i punkt 19 under § 2, Förbundets uppgifter, 
 
”svara för den övergripande trafikpolitiken i länet. Förbundet skall också nominera 
styrelseledamöter och revisorer för Kalmar Läns Trafik AB (KLT) enligt vad som närmare 
regleras i konsortialavtal mellan aktieägarna kommunerna och landstinget” 
 
Ändras till 
 
”svara för den övergripande trafikpolitiken i länet”. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-02-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna den reviderade förbundsordningen för Regionförbundet i  
     Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-02-26 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna den reviderade förbundsordningen för Regionförbundet i  
     Kalmar län. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna den reviderade förbundsordningen för Regionförbundet i  
     Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KF § 43/13 
KS § 53/13 
AU § 52/13   13/KS0015 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2013-02-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2013-02-01. 
 
1. Vision 2015 – 2020, 10/KS0241, Ulf-Peter Rosenblad. 
 

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

 
3. Visa kommunfullmäktige på hemsidan alternativ webbradio, 12/KS0065, 
Anita Petersson. 

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

 
5. Gång- och cykel tunnel under E 22 i Bergkvara, 12/KS0126, Maria Kriivel. 

 
6. Ragnabovägen 12/KS0130, Benny Robertsson. 

 
7. VA söder Bergkvara, 12/KS0173, Jan-Erik Persson. 

 
8. Cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen – Påbonäsvägen, 
12/KS0188, Lars Carlson. 

 
9. Utökning av VA-område i Djursvik, 13/KS0035, Djursviks 
samhällsförening 

 

Arbetsutskottet föreslår 2013-02-15 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2013-02-01. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2013-02-01. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 43/13, Redovisning av medborgarförslag under 
handläggning till och med 2013-02-01 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2013-02-01. 
-----    
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KF § 44/13 
KS § 54/13 
AU § 53/13   13/KS0016 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2013-02-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2013-02-01. 
 
1. Meddelarfrihet och meddelarskydd, 10/KS0218, Ronny Ramberg, C. 
 

2. Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna, 10/KS0239, 
Miljöpartiet. 

 
3. Äldreboende i Torsås kommun, 11/KS0226, Torsåspartiet. 

 
4. Välkomstdag för nyinflyttade, 12/KS0103, Folkpartiet. 

 
5. Miljökompensering, 12/KS0151, Moderaterna. 

 
6. Äldreboende i Torsås kommun, 12/KS0178, Torsåspartiet. 

 
7. Trygghetsboende i Torsås kommun, 13/KS002. Torsåspartiet. 

 
8. Valfrihet i barnomsogen i Torsås, 13/KS0028, Torsåspartiet. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-02-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2013-02-01. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-02-26 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2013-02-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2013-02-01. 
-----  
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KF § 45/13 
KS § 44/13 
AU § 40/13 
KS § 86/11 
AU § 63/11 
KF § 208/10   10/KS0241 
Medborgarförslag – Vision 2015 - 2020, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag Vision 2015 – 2020 Torsås kommun föreligger från Ulf- 
Peter Rosenblad, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-08 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2003-11-25 § 105 att ämnen av olika slag får inte 
tas upp i samma medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-11-25 § 105 meddela 
     förslagsläggaren, att återkomma med ett mer preciserat medborgarförslag.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-04-05 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om ett sammanträffande med  
förslagsläggaren där det framkom att hans förslag var att det ska inrättas en 
opolitisk näringslivsgrupp och ett opolitiskt turistråd och allt annat var exempel 
på hur det kunde bli. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05: 
 
att återremittera medborgarförslaget för ny beredning av Möre Resurscentrum 
     och turismansvarig. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag till svar på inlämnat medborgar-
förslag – Vision 2015-2020. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 45/13, Medborgarförslag – Vision 2015 - 2020, 
Torsås kommun  
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna kommunchefens svar på medborgarförslag – Vision 2015-2020  
     som sitt eget, 
 
att medborgarförslag – Vision 2015-2020 härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-02-26 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna kommunchefens svar på medborgarförslag – Vision 2015-2020  
     som sitt eget, 
 
att medborgarförslag – Vision 2015-2020 härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna kommunchefens svar på medborgarförslag – Vision 2015-2020  
     som sitt eget, 
 
att medborgarförslag – Vision 2015-2020 härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Ulf-Peter Rosenblad 
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KF § 46/13 
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 2013-02-11: 
 
att motionen – Unga-jobb och ferieskola sommaren 2013 återkommer vid  
     nästa kommunfullmäktige efter att den undertecknats av förslagsställaren. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen - Unga-jobb och ferieskola sommaren 2013 till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 47/13   13/KS0056 
Motion – Minska lärarnas administration 

 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin och Lina Milesson, Folkpartiet hemställer i en motion att 
bildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning av lärarnas 
administrativa börda samt utifrån kartläggningens slutsatser genomföra 
åtgärder för att minska lärarnas administration.. 
  
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Minska lärarnas administration överlämnas till bildnings-  
     nämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KF § 48/13   13/KS0006 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delger ledamöterna i kommunfullmäktige att agera tidigt på miljölarm och 
Tänk om en industri släppte ut något från Stellan Gustafsson.  

 
   Kommunfullmäktige beslutar: 

 
att ledamöterna känner sig delgivna inkomna handlingar. 
-----  
 
 
 
 


