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Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2013-05-20, 18.30 – 19.30       
   
  
Beslutande Enligt deltagarlista, bilaga 1 
   
   
   
   
   
    
        
        
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Håkan Petersson, bildningschef § 60    
 Joel Parde, Leader Småland Sydost § 61 
   
   
   
   
Utses att justera Eva-Kristina Berg, C och Christina Lönnqvist, S       
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2013-05-22   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 60 - 75   

    
 Ordförande Sten Bondesson  
    
 Justerande Eva-Kristina Berg                            Christina Lönnqvist         
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunfullmäktige   

 
Sammanträdesdatum 

 
2013-05-20 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-05-22    Datum för anslags 
nedtagande 

2013-06-13 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 24  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-05-20 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 

 
Bilaga 1 

 
Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 

 
Ledamot Närvarande 

§ 
Tjänstgörande ersättare 

Roland Swedestam, S Ja       
Håkan Algotsson, C Ja   
Ann-Britt Mårtensson, S, 2:e vice ordförande Ja  
Christofer Johansson, C Ja       
Mona Magnusson, M Ja  
Sören Bondesson, S Ja       
Eva-Kristina Berg, C Ja   
Roger Pettersson, TP Ja   
Henrik Nilsson Bokor, S Ja   
Sten Bondesson, C, ordförande Ja   
Ewa Bonér, KD Nej   
Christina Lönnqvist, S Ja       
Ewy Svensson, M Ja       
Marcus Johansson, C Ja   
Peter Ludvigsson, S Ja   
Anita Borg, C Ja   
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 
Christina Svensson, C Nej       
Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 60 – 75 
 
§ 60 Presentation av ny bildningschefen 
§ 61 Information Leader projekt 
§ 62 Allmänhetens frågestund 
§ 63 Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande 
               projektering av Torskolan 
§ 64 Motion – Äldreboende i Torsås kommun 
§ 65 Motion – Äldreboende i Torsås kommun 
§ 66 Avsättning av medel, 2012 
§ 67 Hemställan om investeringsbidrag till utrymningslarm med mera 
§ 68 Markförsäljning, markköp med Växjö Stift 
§ 69 Medborgarförslag – Cykelväg Söderåkra – Torsås 
§ 70 Medborgarförslag – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 
 Badhusgatan 
§ 71 Delgivning - Mobilstrålning 
§ 72 Motion – Attraktivt boende i Torsås kommun 
§ 73 Motion – Kommunal musik-/kulturundervisning 
§ 74 Motion – Planförslag, markområdet bredvid Missionskyrkan i Torsås 
§ 75 Ändrad till för sammanträdet 2013-06-10 
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KF § 60/13 13/KS0019 
Presentation av ny bildningschef       
      
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Petersson, Karlskrona ny bildningschef i Torsås kommun presenterar 
sig för ledamöterna i kommunfullmäktige. 
-----  
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KF § 61/13 13/KS00  
Information Leader projekt       
      
Ärendebeskrivning 
 
Joel Parde, Leader Småland Sydost informerar om olika beviljade leader-
projekt. 
 
Vad är leader: Samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi. 
 
Leader-metoden är en metod inom Landsbygdsprogrammet 2007 – 2013. 
 
Offentlig finansiering: 70 procent EU och staten, 30 procent övriga (primärt 
kommunerna). 
 
Tingsryd, Lessebo, Uppvidinge, Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner 
ingår i Leader Småland Sydost. 
 
Vision: Tillsammans skapar vi en livskraftig landsbygd som främjar alla 
människors livskvalitet och en hållbar utveckling. 
 
Totalt 138 projektansökningar har inkommit varav 64 procent är beviljade och 
36 procent som inte är beviljade. 
-----  
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KF § 62/13 13/KS0004 
Allmänhetens frågestund       
      
Ärendebeskrivning 
 
Lars Carlson, Djursvik framför att tekniska nämnden gör ett fantastiskt arbete 
och behöver uppmuntras. 
 
Lars Carlson hänvisar till sidan www.vindstart.nu och frågar Vad gör 
miljösidan mot vindkratsbolagets agerande?  
 
En fastighetsägare stänger av vägen för stugägarna ner till Påboda, vilket 
innebär att trafiken får gå genom Djursvik. I program Djursvik finns en ny väg 
inlagd till Påboda, Vad gör politiken för detta?  
----- 
Sändlista 
Ordförande Håkan Algotsson, kommunstyrelsen 
Ordförande Magnus Svensson, bygg- och miljönämnden 
Ordförande Pär Larsson, tekniska nämnden 
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KF § 63/13   13/KS0103 
Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande 
projektering Torskolan  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Sören Bondesson, S ställd interpellation till bildningsnämndens 
ordförande Maria Karlsson gällande projektering av Torskolan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-11 § 82 att projektering av Torskolan 
påbörjas efter att ett inriktningsbeslut gällande lokalanvändning fattats av kommun-
fullmäktige.  
 
Vilka steg och åtgärder har bildningsnämndens ordförande gjort för att kunna 
få till stånd ett inriktningsbeslut för bildningsnämndens lokalanvändning så att 
projekteringen av Torskolan äntligen kan påbörjas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att svar på interpellationen lämnas vid kommunfullmäktige i juni 2013. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KF § 64/13 
KS § 109/13 
AU § 104/13 
AU § 109/12 
KF § 171/11   11/KS022 
Motion – Äldreboendet i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson, TP och Roger Petersson, TP hemställer i en motion att en 
förnyad prövning behövs där kommunen ser över det framtida särskilda 
boendet än en gång och att inga ändringar för annan användning av lokalerna 
på Björkhagen sker förrän en sådan översyn har gjorts och underställts 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Ett beslut behövs snarast om särskilt trygghetsboende i Torsås kommun 
fortfarande är aktuellt eller om det är Torsås Bostads AB:s alternativ som ska 
gälla, då behövs ett ökat samarbete mellan kommunen och Torsås Bostads AB.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-11-28: 
 
att överlämna motionen till socialnämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-03-20 
 
Socialnämnden beslutar 2012-01-25 § 12 att motionen anses behandlad genom 
socialchefen skrivelse daterad 2012-01-26 om boende för äldre i Torsås 
kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-20: 
 
att avvakta med att besvara motionen tills boendet för äldre i Torsås kommun  
     utretts.  
 
Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
Socialnämnden beslutar 2013-02-20 § 19 att ställa sig bakom socialnämndens 
ordförande Ewy Svenssons, M svar på skrivelsen daterad 2013-01-29 och 
överlämna svaret till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens ordförande Ewy Svenssons, M svar på 
     skrivelsen daterad 2013-01-29, 
Fortsättning 
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Fortsättning § 64/13, Motion – Äldreboendet i Torsås kommun 
 
att motionen – Äldreboende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-04-23 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens ordförande Ewy Svenssons, M svar på 
     skrivelsen daterad 2013-01-29, 
 
att motionen – Äldreboende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens ordförande Ewy Svenssons, M svar på 
     skrivelsen daterad 2013-01-29, 
 
att motionen – Äldreboende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Monica Fredriksson, TP  
Roger Petersson, TP 
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KF § 65/13 
KS § 110/13 
AU § 105/13 
KF § 171/10   12/KS0178 
Motion – Äldreboende i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att kommunen snabbt beslutar om att två 
avdelningar på Sophiagården reserveras för omsorgen. Bokbacken som på nytt 
måste öppnas för växelvården och korttidsboendets behov. Bjökhagen som 
reserv för svängningar uppåt i behovet av särskilda boende med den ökning av 
antalet gamla och särskilt ”äldre, äldre” som statistiken pekar på. 
 
Alternativ användning av Sophiagården ska endast gälla resterande delar sedan 
de två avdelningarna säkrats för vården. 
 
När det gäller trygghetsboende upprepas det som sägs i partimotionen  
2011-11-28. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-12: 
 

att överlämna motionen till socialnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
Socialnämnden beslutar 2013-02-20 § 19 att ställa sig bakom socialnämndens 
ordförande Ewy Svenssons, M svar på skrivelsen daterad 2013-01-29 och 
överlämna svaret till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens ordförande Ewy Svenssons, M svar på 
     skrivelsen daterad 2013-01-29, 
 
att motionen – Äldreboende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-04-23 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens ordförande Ewy Svenssons, M svar på 
     skrivelsen daterad 2013-01-29, 
 
att motionen – Äldreboende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 65/13, Motion – Äldreboende i Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens ordförande Ewy Svenssons, M svar på 
     skrivelsen daterad 2013-01-29, 
 
att motionen – Äldreboende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista   
Roger Petersson, TP 
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KF § 66/13 
KS § 98/13   13/KS0037  
Revisionsrapport och revisionsberättelse för år 2012 
Avsättning av medel 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivs i styrelse och nämnder och i egenskap av lekmannarevisor i 
kommunens bolag även granskat dessa. 
 
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll 
samt återredovisning till kommunfullmäktige. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, kontroll och redovisning och 
pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisions-
reglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt. 
 
Med bakgrund av granskning av socialnämnden bedöms att nämnden behöver 
förbättra sin styrning och uppföljning av både ekonomi och verksamhet. 
Arbetet kommer att följas upp under år 2013. 
 
Bedömningen att årsredovisningen inte uppfyller kraven på rättvisande 
räkenskaper och inte i alla avseende är upprättad enlig god redovisningssed. 
Årsredovisningen ger inte en rättvisande bild av den ekonomiska ställningen. 
Årsredovisningen redogör huvudsakligen för utfallet av verksamheten och 
verksamhetens finansiering. 
 
Styrelsens och övriga nämnders interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. 
 
Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med ett av de två finansiella mål 
som kommunfullmäktige har beslutat om. Målet om att självfinansiera skatte-
finansierade investeringar till 100 % över en konjunkturcykel är uppnått. Målet 
om en nettokostnadsandel på högst 98 % uppnås inte. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 66/13, Revisionsrapport och revisionsberättelse 
för år 2012, Avsättning av medel 2012 
 
Revisorerna bedömer att måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god 
ekonomisk hushållning är låg. Endast 11 (32 %) av 34 mål har redovisats som 
uppnådda. Arbetet med strategikartorna och verksamhetsmålen bör därför 
fortsätta då samtliga mål inte är mätbara och utvärderingsbara. En tydligare 
gradering av måluppfyllelsen bör arbetas fram. 
 
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, 
nämnder och den gemensamma nämnden för överförmyndarverksamheten 
ansvarsfrihet. 
Mot bakgrund av ovanstående tillstyrks inte att kommunens årsredovisning för 
år 2012 godkänns. 
 
Revisionen har synpunkter på hanteringen av AFA-pengarna 6 mkr som ligger 
som i en skuld i balansräkningen, vilket blir missvisande. 
 
Åsa Bejwall, PwC föreslår att kommunen sammanställer de beslut som gjorts 
under 2012 gällande användande av AFA-pengarna samt överflyttar till 2013 
och åberopa synnerligar skäl.  
 
Enligt begäran från Roland Swedestam, S ajourneras sammanträdet mellan 
19.05 - 19.10.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-04-23: 
 
att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till synnerliga skäl avsätta 
     del av 2012 års överskott, 2 490 tkr för särskilda underhållsåtgärder eller  
     andra samhällsviktiga utvecklingssatsningar, 
 
att kommunstyrelsen fattar beslut om disponering av medlen,  
 
att årsredovisningen för 2012 kommer upp i kommunfullmäktige 2013-06-10. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänvisning till synnerliga skäl avsätta del av 2012 års överskott,  
     2 490 tkr för särskilda underhållsåtgärder eller andra samhällsviktiga  
     utvecklingssatsningar, 
 
att kommunstyrelsen fattar beslut om disponering av medlen,  
 
att årsredovisningen för 2012 kommer upp i kommunfullmäktige 2013-06-10. 
-----  
Sändlista Revisionen 
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KF § 67/13 
KS § 115/13 
AU § 146/13   13/KS0081 
Installation av utrymningslarm och nödutrymningsbelysning i 
kommunhusen, hemställan om investeringsbidrag 

 
Ärendebeskrivning 
 
Efter tillsyn 2013-03-13 med ställföreträdande räddningschef Finn Jensen 
framkom det att kommunhusen behövdes kompletteras med utrymningslarm, 
nödutrymningsbelysning samt markering av trappsteg. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-16: 
 
att ärendet återkommer på kommunstyrelsen 2013-04-23. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-04-23 
 
Offert daterad 2013-04-23 föreligger från LR-Installation AB, Kalmar på 
installation av utrymningslarm, nödutrymningsbelysning samt markering av 
trappsteg i bägge kommunhusen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-04-23: 
 
att anta alternativ två gällande utrymningslarm, nödbelysning och markering av 
     trappsteg till en kostnad av 269 300 kronor exklusive moms, enligt  
     inlämnad offert från LR-Installation AB, Kalmar daterad 2013-04-23, 
 
att till kommunfullmäktige hemställa om ett investeringsbidrag om 269 300 
     kronor för installation av utrymningslarm, nödutrymningsbelysning samt  
     markering av trappsteg i båda kommunhusen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja ett investeringsbidrag om 269 300 kronor för installation av 
     utrymningslarm, nödutrymningsbelysning samt markering av trappsteg i  
     båda kommunhusen. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 68/13 
KS § 100/13 
AU § 128/13 
AU § 109/13 
KS § 38/13 
AU § 62/13 
AU § 34/13 
AU § 240/12 
AU § 176/11   11/KS0123 
Markförsäljning, markköp med Växjö Stift 
 
Ärendebeskrivning 
 
Växjö stift har planer på att annonsera ut fastigheten Torsås 9:1 till försäljning 
under hösten 2011. Fastigheten består av två skiften, varav huvudskiftet ligger i 
direkt anslutning till Torsås samhälle. 
 
Ett problem är att när Växjö stift säljer till juridiska personer (till exempel 
kommuner) har de krav på lämplig ersättningsmark (skogs- inägomark), detta 
för att det totala markinnehavet inte ska minska (på grund av gällande mark-
balansregler enligt jordförvärvslagen). 
 
Förfrågan föreligger från Växjö stift om Torsås kommun är intresserad av 
fastigheten Torsås 9:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-24: 
 
att en intresseanmälan lämnas angående Torsås 9:1 samt 
 
att bjuder in representanter från Växjö stift för överläggningar om fastigheten  
     Torsås 9:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-04: 
 
att Torsås kommun anmäler sitt intresse för skogskiftet intill motionsslingan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Kommunchef Jan Darrell lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 68/13, Markförsäljning, markköp med Växjö Stift 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-02-19 
 
Kommunchef Jan Darrell lämnar en lägesrapport. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-19: 
 
att kommunchefen fortsätter bereda ärendet samt 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Kommunchefen redovisar förslag från Per-Wilhelm Siwertsson, Växjö stift: 
 
Stiftet säljer ca 32 ha på Torsås 9:1 till Torsås kommun(köpeskilling 1 950 kkr) 
 
Stiftet köper ca 33,8 ha av Torsås kommun, uppdelat på ca 5,2 ha på Törnlycke 
1:13, ca 7,4 ha på Torsås 4:2 samt ca 21,2 ha på Gunnilkroka 1:6. (köpeskilling 
1 950 kkr) 
 
Innebär att ingen mellanskillnad betalas. De ca 21,2 ha på Gunnilkroka säljs 
också direkt vidare (transportköp) till er arrendator för värderat belopp 1 370 
kkr. 
 
Torsås kommun står för samtliga lantmäterikostnader. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-02-26: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
Kommunchefen lämnar en lägesrapport i ärendet. Ett sammanträffande med 
Per-Wilhelm Siwertsson, Svenska kyrka är inbokat 2013-03-25. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att notera informationen.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 68/13, Markförsäljning, markköp med Växjö Stift 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-04-02 
 
Växjö stift säljer cirka 32 ha på Torsås 9:1 till Torsås kommun (köpeskilling 
1 950 kkr). 
Växjö stift köper cirka 23 ha av Torsås kommun, uppdelat på cirka 7,4 ha på 
Torsås 4:2 samt cirka 15,5 ha på Gunnilkroka 1:6 (köpeskilling 1 300 kkr). 
 
De cirka 15,5 ha på Gunnilkroka säljs direkt vidare (transportköp) till 
nuvarande arrendator för 925 kkr.  
Torsås kommun står för samtliga lantmäterikostnader. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-02: 
 
att ställa sig bakom förslaget till köp- och fastighetsförsäljning som redovisats 
     vid arbetsutskottets behandling 2013-04-02, 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2013-04-23 upprätta en kartskiss på 
     berörda fastigheter. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-04-23 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att köpa från Växjö stift cirka 32 ha på Torsås 9:1 för 1 950 kkr, 
 
att sälja till Växjö stift cirka 23 ha av Torsås kommun, uppdelat på cirka 7,4 ha  
     på Torsås 4:2 samt cirka 15,5 ha på Gunnilkroka 1:6 för 1 300 kkr, 
 
att Torsås kommun står för samtliga lantmäterikostnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att köpa från Växjö stift cirka 32 ha på Torsås 9:1 för 1 950 kkr, 
 
att sälja till Växjö stift cirka 23 ha av Torsås kommun, uppdelat på cirka 7,4 ha  
     på Torsås 4:2 samt cirka 15,5 ha på Gunnilkroka 1:6 för 1 300 kkr, 
 
att Torsås kommun står för samtliga lantmäterikostnader. 
-----  
Sändlista  
Växjö Stift 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 69/13   13/KS0093 
Medborgarförslag – Cykelväg Söderåkra - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås gällande cykelväg 
mellan Söderåkra - Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Cykelväg Söderåkra - Torsås till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 70/13   13/KS0090 
Medborgarförslag – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 
Badhusgatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Melker Lyth, Torsås gällande att rusta upp 
järnvägsbron vid Badhusgatan, anlägga en promenadväg samt att flytta skylten 
om järnvägens historia dit.  
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 
     Badhusgatan till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 71/13   13/KS0006 
Delgivning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delger ledamöterna i kommunfullmäktige mail från Stellan Gustafsson 
gällande mobilstrålning. 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna inkommen handling. 
-----  
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KF § 72/13   13/KS0104 
Motion – Attraktivt boende i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alliansen i bygg- och miljönämnden Christofer Johansson, C, Nils Gustling, C, 
Anita Petersson, C, Elsie Ludwig, C Östen Barrdahl, C, Magnus Svensson, M 
och Kjell Mattsson, KD hemställer i en motion att Torsås kommun tar fram en 
plan för en kontinuerlig utveckling av detaljplan som spänner över flera år. 
 
Alliansen vill även att Torsås kommun aktivt och i samförstånd med markägare 
och myndigheter reder ut möjligheterna till en planering innan planeringen 
sätter fart samt att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att hålla i och föra 
arbetet framåt. 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen – Attraktivt boende i Torsås kommun till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 73/13   13/KS0105 
Motion – Kommunal musik-/kulturundervisning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås 
kommun utreder kostnader och andra förutsättningar för att åter börja erbjuda 
elever musik-/kulturskola från årskurs 3 i kommunen, med intentionen att 
införa detta i kommande budget. 
 
Torsås kommun har under lång tid byggt upp ett gott rykte för sin gymnasie-
utbildning Stage4You.  
 
I Torsås kommun finns många musikaliska barn och ungdomar. Att lära sig 
spela ett instrument eller utveckla sin röst berikar och skapar harmoniska 
människor – en meningsfull fritidssyssla som nästan är som ett vaccin mot 
destruktiva riskbeteende. Det ger tillfällen till gemenskap och skänker stor 
glädje genom hela livet. 
 
Folkpartiet liberalerna vill genom musik-/kulturskolan också ge de elever den 
kunskap som är förutsättningen för fortsatta studier vid Stage4You. Det finns 
brist på duktiga musiker inom den klassiska musikvärlden därför ska en musik-
/kulturskola även erbjuda musikundervisning på de klassiska instrumenten om 
eleverna så önskar. 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen – Ge alla elever i Torsås skolor från årskurs 3 möjlig- 
     het att få delta i en kommunal musik-/kulturundervisning till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommusntyrelsen 
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KF § 74/13   13/KS0106 
Motion – Planförslag, markområdet bredvid Missionskyrkan i 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås 
kommun kontaktar programansvarig för BTH Fysisk Planering och undersöker 
möjligheterna att initiera ett samarbete enligt motionens intentioner. 
 
Folkpartiet liberalerna anser att markområdet som gränsar till Missionskyrkan 
behöver utformas till ett attraktivt bostadsområde att bosätta sig i. Samtidigt 
ska vår tätort utvecklas med nytänkande och framåtanda. 
 
Utformningen av byggnader och kringmiljö bör vara anpassade för barn, unga, 
äldre och funktionsnedsatta. I planen bör ingå förskola, demensboende, 
gruppboden, radhus och lägenheter. Allt utformat med ekologisk hållbarhet 
och energieffektivitet i åtanke. 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen – Låt Blekinge Tekniska Högskolas studenter på 
     Fysisk planering göra planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i  
     Torsås till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 75/13   13/KS0001 
Ändrad tid för sammanträdet 2013-06-10 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-10 kommer att börja klockan 
18.00 med utdelning av Syskonen Johanssons Stipendiefond. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna att sammanträdet börjar klockan 18.00. 
-----  


