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Sid 1 av 29

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Folkets hus i Torsås, 2013-04-15, 18.30 – 20.15

Beslutande

Enligt deltagarlista, bilaga 1

Övriga deltagande

Jan Darrell, kommunchef, föredragande
Yvonne Nilsson, sekreterare
Kerstin Jonskog Bertilsson, MAS § 49
Jan Ekdahl områdeschef § 50
Lisbeth Kromnow, tillförordnad bildningschef § 51

Utses att justera

Ewy Svensson, M och Sören Bondesson, S

Justeringens

Kommunledningskontoret 2013-04-17

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Yvonne Nilsson

Ordförande

Christer Söderholm

Justerande

Ewy Svensson

Paragrafer 49 - 59

Sören Bondesson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2013-04-15

Datum för anslags
uppsättande

2013-04-17

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2013-05-09

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

Bilaga 1
Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare
Ledamot

Närvarande
§
Roland Swedestam, S
Ja
Håkan Algotsson, C
Nej
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
Nej
Henrik Nilsson Bokor, S
Ja
Sten Bondesson, C, ordförande
Nej
Ewa Bonér, KD
Nej
Christina Lönnqvist, S
Ja
Ewy Svensson, M
Ja
Marcus Johansson, C
Ja
Peter Ludvigsson, S
Ja
Anita Borg, C
Ja
Lars Sjöholm, MP
Ja
Johnny Hansson, SD
Ja
Margareta Ohlin, FP
Ja
Emöke Bokor, S
Ja
Pär Larsson, C
Nej
Monica Fredriksson, TP
Ja
Bernt Nykvist, S
Ja
Magnus Nilsén, M
Nej
Lena Gustafsson, V
Ja
Irma Folkesson, C
Nej
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
Birgitta Arvidsson, S
Ja
Magnus Svensson, M
Ja
Christina Svensson, C
Ja
Hans Larsson, S
Ja

Justerandes signaturer

Tjänstgörande ersättare

Maria Karlsson, C

Åke Gullin, TP
Jan-Olof Olsson, C

Östen Barrdahl, C

Anders Palmér, M
Elsie Ludwig, C

Jörgen Johansson, C § 55 - 59

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 49 - 59
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52

§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59

Justerandes signaturer

Återrapportering Kommunal hjälpmedelsförsörjning
Nulägesbeskrivning, försörjningsstödet i Torsås kommun
Nulägesbeskrivning, elevers rätt till särskilt stöd
Utgår:
Allmänhetens frågestund
Frågor, interpellationer och beredda motioner
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2012, Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB
Årsredovisning 2012, Torsås Fjärrvärmenät AB, Utgår
Kompletteringsbudget 2013
Hemställan gällande ny brandstation för Räddningstjänstförbundet
Emmaboda – Torsås
Riktlinjer, Anstånd med betalning av anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare anstånd eller avbetalning av
anslutningsavgift
Förslag till nytt ägardirektiv, Energikontor Sydost AB
Medborgarförslag – Bergkvara centrum
Motion – Vindkraft
Motion – Fastställande den politiska organisationen för kommande
mandatperiod
Medborgarförslag – Uppsättning av papperskorg vid kommunhuset

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KF § 49/13
KF § 123/11
KS § 245/11
AU § 284/11
KS § 223/11
AU § 262/11
KS § 197/11
AU § 212/11
11/KS0146
Återrapportering, Kommunal hjälpmedelsförsörjning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar 2011-09-26, § 123 att avstå från att medverka i
den gemensamma kommunala hjälpmedelsförsörjningen och istället driva det i
egen regi, att verksamheten särredovisas så man lätt ska kunna följa upp
verksamheten samt att återrapportering ska ske till kommunfullmäktige ett år
efter igångsättande.
Kerstin Jonskog Bertilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Torsås
kommun lämnar en redovisning över det år som gått sedan igångsättandet.
•
•
•
•
•
•

Många möten med hjälpmedelsfirmor för att skapa kontakter och få
information och kunskap.
Ett nytt digitalt hjälpmedelssystem har inköpts för att kunna kartlägga
hjälpmedlen.
Mer tid har krävts för reparation och underhåll av hjälpmedel inom den
nya organisationen.
Två tekniker finns, en som arbetar mestadels med el-rullstolar och en som
är behjälplig med sängleveranser samt besiktning av liftar.
Mycket arbete har lagts ner med rutiner och riktlinjer.
Budgeten överskriden med cirka 200 tkr.

Positiv kritik från kommuninvånarna när det gäller arbetet med kompetens,
bemötande och tillgänglighet.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera redovisningen gällande hjälpmedelsförsörjning.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KF § 50/13
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 försörjningsstödet 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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 5 av 29
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Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 50/13, Redovisning Revisionsrapport Granskning av försörjningsstödet i Torsås kommun
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30 föreslå kommunfullmäktige 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 kommunfullmäktige 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
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 50/13, 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
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 50/13, 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 2013-03-18:
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 nulägesbeskrivning lämnas.
Kommunfullmäktiges behandling 2013-04-15
Områdeschef Jan Ekdahl inom individ och familjeomsorg redovisar en
nulägesbeskrivning gällande försörjningsstödet i Torsås kommun.
•
•
•
•
•
•

Genomförandeplan är upprättade och finns nu i akterna.
Samarbete med Vågen.
Dokumentering hur personer som söker försörjningsstöd legitimerar sig.
Verksamhetsberättelse upprättas.
Fortfarande saknas uppföljning av åtgärder.
Målsättning är att minska utbetalningarna.

Kommunfullmäktige beslutar:
att notera informationen från områdeschef Jan Ekdahl gällande försörjningsstödet i Torsås kommun.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 51/13
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 kommunfullmäktiges 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.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 51/13, 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.
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommunfullmäktige 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.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 51/13, Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt
stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning
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 uppföljning.
föreslå kommunstyrelsen besluta:
att överlämna före detta bildningschefens svar på rapporten samt revisionsrapporten – 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 revisionsrapporten – 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 2013-03-18:
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 nulägesbeskrivning lämnas.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 51/13, Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt
stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning
Kommunfullmäktiges behandling 2013-04-15
Tillförordnad bildningschef Lisbeth Kromnow redovisar en nulägesbeskrivning
gällande elevens rätt till särskilt stöd.
•
•
•
•
•
•
•

Säkerställer att styrdokumenten följs.
Påbörjat rutiner för ärendegången.
Implementerat arbetsrutiner ute i organisationen.
Rapporterar en gång i kvartalet till bildningsnämnden, prov, betyg, trygghet
med mera.
Åtgärdsprogram utformas så att kvalitén blir bättre.
Samarbete med socialnämnden. Gemensamt arbetsutskott.
Operativ samordnare anställd.

Kommunfullmäktige beslutar:
att notera informationen från tillförordnad bildningschef Lisbeth Kromnow
gällande elevens rätt till särskilt stöd.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 52/13
Ärende som utgår från föredragningslistan
Ärendebeskrivning
Allmänhetens frågor, övriga frågor, interpellationer eller beredda motioner
utgår eftersom inga anmälts.
Årsredovisning 2012, årsredovisning 2012 för Torsås Bostads AB och Torsås
Fastighets AB, årsredovisning 2012 för Fjärrvärmenät AB samt
kompletteringsbudget 2013 utgår på grund av att revisionsberättelsen från
revisionen inte var klar så att ledamöterna fått ta del av den i god tid före
kvällens sammanträde.
Årsredovisningarna för 2012, kompletteringsbudget 2013, återkommer i
kommunfullmäktiges sammanträde 2013-05-20.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 53/13
KS § 75/13
AU § 100/13
KS § 309/12
KS § 301/12
13/KS0010
Hemställan gällande ny brandstation för Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar 2012-10-30 § 240 att inhämta en kalkyl på
hyresförändringen som blir vid ny- eller ombyggnad av en räddningsstation i
Emmaboda.
Ökning av kommunbidrag för Torsås:
Ny räddningsstation (23 mkr): 454 000 kronor
Renovering (10 mkr): 207 000 kronor
Renovering (6,3 mkr): 123 000 kronor.
Diskuterades om att eventuellt lyfta ur Torsås räddningsstation ur förbundet.
Kommunstyrelsen beslutar 2012-11-27:
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att ta fram hyreskostnaden som blir för
Torsås räddningsstation om den lyfts ur förbundet,
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2012-12-18.
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18
Det finns två hyreskontrakt i Torsås Räddningsstation:
1. Räddningstjänstförbundet, 1 238 kvm, hyra 1 194 500 kronor per år
2. Landstinget Ambulansen, 132 kvm, hyra 127 200 kronor per år.
I dag finns enbart ett omklädningsrum (män) och i framtiden måsten dock
även kvinnor engageras i verksamheten. En utbyggnad eller ombyggnad
medför något högre hyra.
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18:
att inom ramen av 23 mkr (kommunbidrag upp till 454 000 kronor) ställa sig
positiva till en ny räddningsstation i Emmaboda.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 53/13, Hemställan gällande ny brandstation för
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås
Räddningstjänstförbundet hemställer att Emmaboda och Torsås kommun
utökar budgetramen för förbundet enligt beräknad kostnadskalkyl för
respektive kommun. Utökning träder i kraft när hyreskostnaden för den nya
stationen börjar debiteras förbundet.
Om kommunerna antar förslaget föreslår förbundet att Emmaboda kommun
inom sin organisation i samråd med förbundsledningen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås påbörjar projektering och byggnation av en ny
brandstation i Emmaboda.
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-19 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att utöka budgetramen för förbundet upp till 454 000 kronor, enligt beräknad
kostnadskalkyl för Torsås kommun,
att utökningen träder i kraft när hyreskostnaden för den nya stationen börjar
debiteras förbundet.
Kommunstyrelsen föreslår 2013-03-26 kommunfullmäktige
besluta:
att utöka budgetramen för förbundet upp till 454 000 kronor, enligt beräknad
kostnadskalkyl för Torsås kommun,
att utökningen träder i kraft när hyreskostnaden för den nya stationen börjar
debiteras förbundet.
Kommunfullmäktige beslutar:
att utöka budgetramen för förbundet upp till 454 000 kronor, enligt beräknad
kostnadskalkyl för Torsås kommun,
att utökningen träder i kraft när hyreskostnaden för den nya stationen börjar
debiteras förbundet.
----Sändlista
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 15 av 29

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

KF § 54/13
KS § 91/13
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 avbetalning 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 kommunfullmäktige 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,
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 16 av 29

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sid 17 av 29

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 54/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare
anstånd eller avbetalning
att uppdra åt kommunstyrelsen och tekniska nämnden att ta fram riktlinjer för
handläggning av ärenden som avser anstånd med betalning av anslutningsavgift samt kortare anstånd eller avbetalning av anslutningsavgift.
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 godkänna förslaget.
Voteringslista nummer 1
Ledamöter
Eva-Kristina Berg
Christofer Johansson
Marcus Johansson
Mona Magnusson
Mats Olsson
Roland Swedestam
Henrik Nilsson Bokor
Sören Bondesson
Ann-Britt Mårtensson
Kerstin Ahlberg
Håkan Algotsson

Part Ersättare
i
C
C
C
M
KD
S
S
S
S
TP
C

Ja
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
Summa

Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Nej

X
6

5

Avstår

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 54/13, 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 2013-03-18:
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 anslutningsavgift 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 kommunstyrelsen 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
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 18 av 29

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sid 19 av 29

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 54/13, 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
Roland Swedestam
Håkan Algotsson
Ann-Britt Mårtensson
Christofer Johansson
Mona Magnusson
Sören Bondesson
Eva-Kristina Berg
Roger Pettersson
Henrik Nilsson Bokor
Sten Bondesson
Ewa Bonér
Christina Lönnqvist
Ewy Svensson
Marcus Johansson
Peter Ludvigsson
Anita Borg
Lars Sjöholm
Johnny Hansson
Margareta Ohlin
Emöke Bokor
Pär Larsson
Monica Fredriksson
Bernt Nykvist
Magnus Nilsén
Lena Gustafsson
Irma Folkesson
Jill Jonsson
Åsa Haglund – Rosenborg
Christer Söderholm
Roger Isberg
Linda Eriksson
Birgitta Arvidsson
Magnus Svensson
Christina Svensson
Hans Larsson

Parti
S
C
S
C
M
S
C
TP
S
C
KD
S
M
C
S
C
MP
SD
FP
S
C
TP
S
M
V
C
S
C
KD
S
C
S
M
C
S

Ersättare

Ja

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
Christine Andersson, KD

X
X
X
X
X

Britt-Marie Swedestam, S
Maria Karlsson, C

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anders Palmér, M

Summa

Fortsättning
Justerandes signaturer

Nej
X

Utdragsbestyrkande

X
X
19

X
13

3

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 54/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare
anstånd eller avbetalning
Kommunfullmäktige beslutar 2013-03-18:
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 fastighetsägare som har låg betalningsförmåga.
Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26
Förslag på underlag för beslut föreligger från Socialdemokraterna och Torsåspartiet
angående anslutning till kommunalt VA i verksamhetsområde – dispenser för
anslutning och anstånd med betalning av anslutningsavgifter.
I förslaget ingår bygg- och miljönämndens, tekniska nämndens och kommunstyrelsens ansvarsområde samt fastighetsägarens ansvar. Se bilaga B.
Yrkande, proposition och votering
Håkan Algotsson, C med instämmande av Christofer Johansson, C, Mona
Magnusson, M och Mats Olsson, KD yrkar att följande tas bort från Anstånd
med betalning av anslutningsavgift:
När fastigheten övergår i annans ägo ska faktisk anslutning göras och anslutningsavgift
betalas enligt gällande taxa,
När stugan övergår till ny arrendator ska faktisk anslutning göras och anslutningsavgift
betalas enligt gällande taxa samt
Faktisk anslutning ska även ske om stugan övergår från fritidsboende till permanentboende
samt bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige,
2013-03-18.
Håkan Algotsson, C med instämmande av Christofer Johansson, C, Mona
Magnusson, M och Mats Olsson, KD yrkar bifall till redovisad revidering samt
kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige, 2013-03-18.
Roland Swedestam, S med instämmande av Kerstin Ahlberg, TP yrkar bifall till
deras redovisade förslag på underlag för beslut.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 20 av 29

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sid 21 av 29

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 54/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare
anstånd eller avbetalning
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, C med fleras
yrkande och Roland Swedestams, S med fleras yrkande finner han att
kommunstyrelsen beslutat enligt Håkan Algotsson, C med fleras yrkande
varvid votering begärs.
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C med fleras yrkande och nej =
enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande avges 6 ja-röster och 4 nejröster 1 avstod. Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 3.
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att godkänna redovisad revidering samt
kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige, 2013-03-18.
Voteringslista nummer 3
Ledamöter
Eva-Kristina Berg
Christofer Johansson
Marcus Johansson
Mona Magnusson
Mats Olsson
Roland Swedestam
Henrik Nilsson Bokor
Sören Bondesson
Ann-Britt Mårtensson
Kerstin Ahlberg
Håkan Algotsson

Part Ersättare
i
C
C
C
Margareta Ohlin, FP
M
KD
S
S
S
S
Lena Gustafsson, V
TP
C
Summa

Ja

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

4

Reservation
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson, samtliga S och
Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna
yrkande.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Avstår

1

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 54/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare
anstånd eller avbetalning
Kommunstyrelsen föreslår 2013-03-26 kommunfullmäktige
besluta:
att ta bort från Anstånd med betalning av anslutningsavgift:
När fastigheten övergår i annans ägo ska faktisk anslutning göras och anslutningsavgift
betalas enligt gällande taxa,
När stugan övergår till ny arrendator ska faktisk anslutning göras och anslutningsavgift
betalas enligt gällande taxa samt
Faktisk anslutning ska även ske om stugan övergår från fritidsboende till permanentboende.
att i övrigt 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 anslutningsavgift samt kortare anstånd eller avbetalning av anslutningsavgift.
Kommunfullmäktiges behandling 2013-04-15
Roger Isberg, S redovisar kort ur Allmänna bestämmelser för brukande av den
allmänna vatten och avloppsanläggning antagna av kommunfullmäktige
2012-09-10 och Riktlinjer för anslutning till allmänna vatten- och avloppsanläggning inom VA-projekt söder Bergkvara antagna av tekniska nämnden
2012-03-13.
Yrkande, proposition och votering
Roland Swedestam, S med instämmande av Roger Isberg, S och Lena
Gustafsson, V yrkar bifall till Socialdemokraternas och Torsåspartiets redovisade
förslag på underlag för beslut.
Magnus Svensson, M med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar bifall
till samhällsbyggnadschefens Promemoria – VA-utbyggnad och detaljplan med
mera.
Marcus Johansson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 2013-03-26.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 22 av 29

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sid 23 av 29

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 54/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare
anstånd eller avbetalning
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S med fleras
yrkande och kommunstyrelsens förslag till beslut finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande varvid
votering begärs.
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande, nej = enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut avges 16 ja-röster, 17 nej-röster. Hur var och
en röstat framgår av voteringslista nummer 4. Kommunfullmäktige har sålunda
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringslista nummer 4
Ledamöter
Roland Swedestam
Håkan Algotsson
Ann-Britt Mårtensson
Christofer Johansson
Mona Magnusson
Sören Bondesson
Eva-Kristina Berg
Roger Pettersson
Henrik Nilsson Bokor
Sten Bondesson
Ewa Bonér
Christina Lönnqvist
Ewy Svensson
Marcus Johansson
Peter Ludvigsson
Anita Borg
Lars Sjöholm
Johnny Hansson
Margareta Ohlin
Emöke Bokor
Pär Larsson
Monica Fredriksson
Bernt Nykvist
Magnus Nilsén
Lena Gustafsson
Irma Folkesson
Jill Jonsson
Åsa Haglund – Rosenborg
Christer Söderholm
Roger Isberg
Linda Eriksson
Birgitta Arvidsson
Magnus Svensson
Christina Svensson
Hans Larsson

Parti
S
C
S
C
M
S
C
TP
S
C
KD
S
M
C
S
C
MP
SD
FP
S
C
TP
S
M
V
C
S
C
KD
S
C
S
M
C
S

Ersättare

Ja
X

Maria Karlsson, C

Avstår

X
X
X
X
X
X

Åke Gullin, TP

X
X

Jan-Olof Olsson, C
X

X
-

-

X
X
X
X
X
X
X
X
Östen Barrdahl, C

X
X
X

Anders Palmér, M

X
X

Elsie Ludwig, C

X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande

X
X

Summa
Justerandes signaturer

Nej

X
16

17

-

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

Fortsättning § 54/13, Riktlinjer, Anstånd med betalning av
anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare
anstånd eller avbetalning
Noteras att Jörgen Johansson, C inträder klockan 19.35 som ersättare för Linda
Eriksson, C, utan att delta i beslutet, eftersom han inträtt under påbörjad
behandling av ärendet.
Reservation
Roland Swedestam, Ann-Britt Mårtensson, Henrik Nilsson Bokor, Sören
Bondesson, Christina Lönnqvist, Peter Ludvigsson, Emöke Bokor, Bernt
Nykvist, Jill Jonsson, Roger Isberg, Birgitta Arvidsson, Hans Larsson samtliga
S och Monica Fredriksson och Åke Gullin, TP och Lena Gustafsson, V
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar:
att ta bort från Anstånd med betalning av anslutningsavgift:
När fastigheten övergår i annans ägo ska faktisk anslutning göras och anslutningsavgift
betalas enligt gällande taxa,
När stugan övergår till ny arrendator ska faktisk anslutning göras och anslutningsavgift
betalas enligt gällande taxa samt
Faktisk anslutning ska även ske om stugan övergår från fritidsboende till permanentboende.
att i övrigt 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 anslutningsavgift samt kortare anstånd eller avbetalning av anslutningsavgift.
----Sandlista
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 24 av 29

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

KF § 55/13
KS § 83/13
AU § 69/13
13/KS0038
Förslag till nytt ägardirektiv, Energikontor Sydost AB
Ärendebeskrivning
Förslag till nytt ägardirektiv för Energikontor Sydost AB föreligger.
Förslaget översänts till Torsås kommun för beredning inför föreningensstämman 2013-05-30.
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-19:
att bjuda in representant för Energikontor Sydost för en redovisning av
verksamheten.
föreslå kommunstyrelsen besluta, föreslår kommunfullmäktige
besluta:
att godkänna förslag till nytt ägardirektiv för Energikontor Sydost AB.
Kommunstyrelsen föreslår 2013-03-26 kommunfullmäktige
besluta:
att godkänna förslag till nytt ägardirektiv för Energikontor Sydost AB.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna förslag till nytt ägardirektiv för Energikontor Sydost AB.
----Sändlista
Energikontor Sydost AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 25 av 29

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

KF § 56/13
Medborgarförslag – Bergkvara centrum

13/KS0075

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag föreligger från Lilian Kronmar Olsson och Nils-Olof
Petersson gällande Bergkvara centrum.
Förslag föreligger att kontraktet med hyresgästen av gatuköket sägs upp samt
att man rensar upp hela objektet från platsen.
Man ska även ta kontakt med de övriga fastighetsägarna och ta upp problemet
med hur det ser ut på deras grönytor med mera.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslaget – Bergkvara centrum till kommunstyrelsen
för beredning. Därefter åter till kommunfullmäktige.
----Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 26 av 29

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

KF § 57/13
Motion - Vindkraft

13/KS0077

Ärendebeskrivning
Monica Fredriksson och Roger Pettersson, TP hemställer i en motion att det
ska snarast göras ett tillägg till vindkraftsplanen gällande buller.
Till stöd för den enskilde fastighetsägaren men också för kommunen, ska enligt
Torsåspartiet i alla tillstånd för vindkraft skrivas in i villkoren att det på
vindkraftverkens ägares bekostnad ska vara möjligt att utför oanmälda
kontrollmätningar av bullernivån vid fastigheter som i miljöprövningen varit
sakägare.
Som det nu är tillämpas vid tillståndsprövning teoretiskt framräknade värden
för buller som oavsett avstånden mellan verken och berörda fastigheter,
förhärskande vindar, verkens höjd, öppen terräng och så vidare, har en
förmåga att hamna mellan 39,0 och 39,9 decibel när gränsen går vid 40 decibel.
Den enskilde sakägaren som anser sig löpa risk för störningar över den tillåtna
nivån, har i praktiken inget att sätta emot.
Torsåspartiets förslag får den dubbla effekten att bolagen blir försiktigare i
framräkningen av teoretiska vården och den enskilde vet då att det finns en
möjlighet att utkräv ansvar när så visar sig berättigat.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslaget – Vindkraft till bygg- och miljönämnden för
beredning. Därefter åter till kommunfullmäktige.
----Sändlista
Bygg- och miljönämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 27 av 29
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Sammanträdesdatum

KF § 58/13
13/KS0082
Motion – Fastställande av den politiska organisationen för
kommande mandatperiod
Ärendebeskrivning
Henrik Nilsson Bokor, S hemställer i en motion att ny politisk organisation för
kommande mandatperiod fastställs.
När 2012 års budget fastställdes av kommunfullmäktige i Torsås 2011-11-28, §
163 beslutas efter yrkande från Marie Jansson, KD samt bifallsyrkande från
Roland Swedestam, S om en “Översyn av den politiska organisationen”:
-

att den politiska organisationen ses över och eventuellt göra om den så att det finns en
kommunstyrelse och utifrån denna utskott.

Beslutet har inte genomförts, men de anslagna pengarna till översynen på
100 000 kronor finns med i 2013 års budget.
För att förtydliga det av fullmäktige fattade beslutet om organisationsöversyn
och för att säkerställa att beslut om ny politisk organisation för kommande
mandatperiod fattas i god tid föreslås att kommunfullmäktige i Torsås beslutar:
att en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med en representant från varje parti i
kommunfullmäktige,
att beslut om ny politisk organisation för kommande mandatperiod fattas på
kommunfullmäktiges februarisammanträde 2014.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna motionen – Fastställande av den politiska organisationen för
kommande mandatperiod till kommunstyrelsen för beredning. Därefter åter
till kommunfullmäktige.
----Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 28 av 29

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-04-15

Sammanträdesdatum

KF § 59/13
13/KS0084
Medborgarförslag – Uppsättning av papperskorg vid
kommunhuset
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag föreligger från Melker Lyth, Torsås gällande uppsättning av
papperskorg vid kommunhuset.
Melker Lyth önskar att Torsås kommun sätter upp en papperskorg vid statyn
”Det var dans bort i vägen” och en papperskorg vid bänkarna utanför
kommunhuset.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslaget – Uppsättning av papperskorg vid kommunhuset till tekniska nämnden för beredning. Därefter åter till kommunfullmäktige.
----Sändlista
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 29 av 29

