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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2013-06-10, 18.30 – 22.30      
   
  
Beslutande Enligt deltagarlista, bilaga 1 
   
   
   
   
   
    
        
        
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Joachim Håkansson, förbundschef, Kalmarsunds Gymnasieförbund § 78 
 Carina Cerafiani, ekonomichef, Kalmarsunds Gymnasieförbundet § 78  
 Kent Frost, ekonomichef § 79, 86 
   
   
   
Utses att justera Irma Folkesson, C och Henrik Nilsson Bokor, S       
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2013-06-12   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 76 -106    

    
 Ordförande Sten Bondesson  
    
 Justerande Irma Folkesson                              Henrik Nilsson Bokor 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunfullmäktige   

 
Sammanträdesdatum 

 
2013-06-10 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-06-13    Datum för anslags 
nedtagande 

2013-07-05 

    
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 Nej   
Henrik Nilsson Bokor, S Ja   
Sten Bondesson, C, ordförande Ja   
Ewa Bonér, KD Nej Christin Andersson, KD  
Christina Lönnqvist, S Ja       
Ewy Svensson, M Ja       
Marcus Johansson, C Ja   
Peter Ludvigsson, S Nej Lars Petersson, S  
Anita Borg, C Ja   
Lars Sjöholm, MP Nej Jan-Åke Ehrnborg, MP 
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  Nej Maria Karlsson, C  
Christer Söderholm, KD, 1:e vice ordförande  Nej Kjell Johansson, KD 
Roger Isberg, S Ja       
Linda Eriksson, C Nej Östen Barrdahl, C  

Birgitta Arvidsson, S Ja  
Magnus Svensson, M Ja   
Christina Svensson, C Ja       
Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 76 - 106 
 
§ 76 Utdelning Syskonen Johanssons Stipendiefond 
§ 77 Allmänhetens frågestund 
§ 78 Redovisning av Kalmarsunds Gymnasieförbunds årsredovisning 
 2012  
§ 79 Årsredovisning 2012 
§ 80 Årsredovisning 2012, Torsås Bostads AB 
§ 81 Årsredovisning 2012, Torsås Fastighets AB 
§ 82 Årsredovisning 2012, Torsås Fjärrvärmenät AB 
§ 83 Årsredovisning 2012, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås   
§ 84 Årsredovisning 2012, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 85 Kompletteringsbudget 2013 
§ 86 Preliminära budgetramar 2014 
§ 87 Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande 
  projektering Torskolan 
§ 88 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande projektering  
  Torskolan 
§ 89 Motion – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun 
§ 90 Motion – Välkomstdag för nyinflyttade 
§ 91 Motion – Meddelarfrihet och meddelarskydd 
§ 92 Motion – Unga-jobb och ferieskola sommaren 2013 
§ 93 Revisionsrapport – Granskning av biståndshandläggning inom  
  äldreomsorgen 
§ 94 Icke verkställda beslut kvartal IV 2012 samt kvartal I 2013 
§ 95 Projektering Torskolans högstadium 
§ 96 Medborgarförslag – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på  
  hemsidan alternativ webbradio 
§ 97 Medborgarförslag – Utökning av VA-område i Djursvik 
§ 98 Medborgarförslag – Cirkulationsplats vid korsningen av  
 Djursviksvägen – Påbonäsvägen 
§ 99 Medborgarförslag – Medverka till att uppföra en Speakers Corner  
§ 100 Antagande av detaljplan, Järnsida 1:2 med flera 
§ 101 Antagande av detaljplan, Bergkvara 2:1 – Hamnen 
§ 102 Antagande av detaljplan, Södra Kärr 1:55 med flera  
§ 103 Ny ordinarie ledamot i bildningsnämnden, Socialdemokraterna 
§ 104 Upphäva beslut gällande utskick av handlingar 
§ 105 Medborgarförslag – Upprustning av träbro på ”Björseborundan” 
§ 106 Medborgarförslag – Renovera Torskolan  
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KF § 76/13 
KS § 128/13 
DK § 3, 5, 6/13   13/KS0013 
Syskonen Johanssons Stipendiefond 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen i Torsås kommun har att förvalta Syskonen Johanssons 
stipendiefond. Fonden skall främja ungdomars vård, fostran och utbildning. 
 
Stipendiets grundkriterier för utdelning är följande: 
 
1. Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år 
och till och med det år denne fyller 24 år. 

2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för 
ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig 
utbildning. 

3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av 
breddutbildning. 

4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning. 
5. Stipendiet kan endast erhållas en gång. 
6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela 
stipendium om synnerliga skäl föreligger. 

 
Fondutdelning 2013 ur Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond är  
112 133 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 § 101 att avsätta 75 000 kronor under 
tre år till Toleransprojektet under förutsättning att fonden fortsätter att 
generera avkastning. 
 
Donationskommittén föreslår att använda 30 000 kronor till årets stipendier 
samt att resterande av årets resultat som kvarstår efter avdrag för förvaltnings-  
kostnader fonderas. 
 
Donationskommittén föreslår, med hänsyn till de av kommunstyrelsen antagna 
urvalskriterierna, följande ungdomar utses till stipendiater 2013: 
 
Frida Emilsson, Torsås 
Carolina Brännmark, Torsås 
Oscar Jonsson, Torsås 
Thomas Sahlström, Torsås 
Karolina Erlandsson, Torsås 
Julia Axelsson, Torsås 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 76/13, Syskonen Johanssons Stipendiefond 
 
Donationskommittén föreslår att stipendiet utdelas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2013-06-10, klockan 18.00. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-05-28: 
 
att använda 30 000 kronor till årets stipendier inklusive Toleransprojektet, 
 
att resterande av årets resultat som kvarstår efter avdrag för förvaltnings-  
     kostnader fonderas. 
 
att utse följande stipendiater 2013: 
 
     Frida Emilsson, Torsås 
     Carolina Brännmark, Torsås 
     Oscar Jonsson, Torsås 
     Thomas Sahlström, Torsås 
     Karolina Erlandsson, Torsås 
     Julia Axelsson, Torsås 
      
att tilldela stipendiaterna 5 000 kronor vardera, 
 
att stipendiet utdelas vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-10, 
     klockan 18.00. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-06-10 
 
Ordförande Sten Bondesson, C och Ann-Britt Mårtensson, S överlämnar 
stipendium till: 
 
 Frida Emilsson, Torsås 
 Carolina Brännmark, Torsås 
 Oscar Jonsson, Torsås 
 Thomas Sahlström, Torsås 
 Karolina Erlandsson, Torsås 
 Julia Axelsson, Torsås 
 
och önskar dem lycka till i framtiden. 
-----      
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KF § 77/13 
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 vindkraftsbolagets 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?  
 
Ärendet utgår eftersom frågeställaren inte finns på plats. 
-----  
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KF § 78/13 
KF § 114/12 
KF § 47/12    11/KS0197 
Årsredovisning 2012, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundschef Joachim Håkansson och ekonomichef Carina Cerafiani 
redovisar Kalmarsunds Gymnasieförbunds årsredovisning för år 2012.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2012. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsunds Gymnasieförbund  
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KF § 79/13 
KS § 126/13 
AU § 181/13 
KS § 71/13 
AU § 98/13 13/KS0037 
Årsredovisning 2012       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en redovisning av årsredovisningen för år 
2012. 
 
Året 2012 avslutas med ett positivt resultat om 3,6 mkr. Återbetalda premier 
från AFA avseende AGS och ökade skatteintäkter bidrar till årets resultat.  
 
Den positiva trenden fortsätter med plusresultat åtta år i rad. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att överlämna årsredovisningen för 2012 till kommunstyrelsen samt 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26 
 
Ekonomichefen redovisar årsredovisningen för 2012 innefattande en samman-
ställd koncernredovisning. Syftet med en koncernredovisning är att ge en 
helhetsbild av kommunens ekonomi och åtagande. Inom kommunkoncernen 
finns verksamheter som bedrivs i företagsform, genom aktiebolag och 
kommunalförbund. Företagen är helt eller delvis ägda av Torsås kommun. 
 
Kommunkoncernen: 
 
• Torsås Bostads AB, 100 % 
• Torsås Fastighets AB, 100 % 
• Torsås Fjärrvärmenät AB, 75 % 
• Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, 38,4 % 
• Kalmarsundsregionens Renhållare, 7 % 
• Kalmarsunds Gymnasieförbund, 7,34 %. 
 
Koncernens resultat för 2012, 4,1 mkr. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 79/13, Årsredovisning 2012 
 
Vid bokslutsdagen 2013-03-07 redovisades förvaltningarnas och Torsås 
Bostads AB/Torsås Fastighets AB:s bokslut för 2012. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar tillägg med, att sidan 55 i Årsredovisning 2012 
kompletteras med en rättvisande och tydligare redovisning på 1, 3 mkr 
avseende sporthallshyra och projektering Torskolan till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-03-26: 
 
att överlämna årsredovisningen för 2012 till de förtroendevalda revisorerna för  
     granskning,  
 
att sidan 55 i Årsredovisning 2012 kompletteras med en rättvisande och  
     tydligare redovisning på 1, 3 mkr avseende sporthallshyra och projektering  
     Torskolan till kommunfullmäktiges sammanträde i april. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2012. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en reviderad redovisning av årsredovisningen 
för år 2012.   
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad årsredovisning för 2012 samt 
 
att överlämna årsredovisningen för 2012 till de förtroendevalda revisorerna för  
     granskning. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2012. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 79/13, Årsredovisning 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-05-28: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2013-03-26 § 71 att godkänna 
     årsredovisning för 2012, 
 
att överlämna reviderad årsredovisningen för 2012 till de förtroendevalda  
     revisorerna för granskning. 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättad årsredovisning för 2012. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ledamöterna i styrelse, nämnder och den gemensamma överförmyndar-  
     verksamheten beviljas ansvarsfrihet för 2012, 
 
att godkänna Torsås kommuns årsredovisning för år 2012. 
-----  
Sändlista 
Ekonomikontoret 
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KF § 80/13   12/KS0139 
Årsredovisning 2012, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2012 för Torsås Bostads AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Revisionsrapport föreligger från kommunfullmäktiges utsedda revisorer Lars 
Carlson och Ove Hagstrand. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisningen för 2012 från Torsås Bostads AB samt 
 
att notera granskningsrapporten för 2012 från revisorerna. 
-----  
Sändlista 
Torsås Bostads AB 
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KF § 81/13   12/KS0140 
Årsredovisning 2012, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2012 för Torsås Fastighets AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Revisionsrapport föreligger från kommunfullmäktiges utsedda revisorer Lars 
Carlson och Ove Hagstrand. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisningen för 2012 från Torsås Fastighets AB samt 
 
att notera granskningsrapporten för 2012 från revisorerna. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
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KF § 82/12   12/KS0135 
Årsredovisning 2012, Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för år 2012 föreligger från Torsås Fjärrvärmenät AB. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisningen för år 2012 från Torsås Fjärrvärmenät AB. 
-----  

Sändlista 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
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KF § 83/13   12/KS0166 
Årsredovisning 2012, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för år 2012 från Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås föreligger. Se vidare aktbilaga 
  
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja direktionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ansvarsfrihet för verksamhetsår 2012, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås årsredovisningen 
     för 2012. 
-----  
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
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KF § 84/13 12/KS0162 
Årsredovisning 2012, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildas från och med 2003 till samverkans-
organ (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I 
samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 
beslutorgan. 
I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion 
enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling.  
 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landstinget). 
 
Förbundsstyrelsen har i § 38/13 godkänt delårsrapport för 2012 samt hemställa 
hos huvudmännen att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 
Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Årsredovisning samt granskning av årsredovisning för 2012 föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län samt 
 
att notera Regionförbundets årsredovisning för 2012. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KF § 85/13 
KF § 59/13 
KS § 72/13 
AU § 99/13 13/KS0054 
Kompletteringsbudget 2013      
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till kompletteringsbudget 2013 - Driftbudget (tkr) 
 
Bygg- och miljönämnden 
Uppgradering kartsystem   135 
 
Bildningsnämnden 
Projektering av Torskolans ombyggnad 500 
 
Förslag till tilläggsbudget 2013 
Personalpolitiska åtgärder  
(enligt beslut i kommunstyrelsen 2013-02-26 § 42) 200 
 
Förslag till kompletteringsbudget 2013 – Investeringsbudget 
(tkr) 
 
Kommunstyrelsen 
Barriär    100 
Kommunal ledningsplats                    1 119 
 
Tekniska nämnden – skattefinansierad 
Vågbrytare   400 
 
Tekniska nämnden - affärsdrivande 
Ledningsnät   629 
Bergkvara reningsverk   115 
Bergkvara reningsverk, kväverening  200 
Gullabo vattenverk   300 
VA söder Bergkvara   709 
Projektering Kvilla   100 
Reinvestering vattenledningsnät  654 
Reinvestering spillvatten  418 
 
Bildningsnämnden 
IT    253 
 
Bygg- och miljönämnden 
Våtmarksanläggning   608 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 85/13, Kompletteringsbudget 2013 
  
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att överlämna kompletteringsbudget 2013 till kommunstyrelsen samt 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26 
 
Noterats att socialnämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen har 
uppnått budgetmålet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-03-26 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avslå framställan från bygg- och miljönämnden gällande uppgradering 
     kartsystem samt bildningsnämndens framställan gällande projektering av  
     Torskolans ombyggnad, 
 
att avvakta med framställan från bygg- och miljönämnden gällande våtmarks- 
     anläggning med mera om 608 tkr,  
 
att i övrigt godkänna och fastställa kompletteringsbudget – investeringsbudget  
     för 2013, 
 
att bildningsnämndens och kommunstyrelsens budgetram 2013 fastställs 
     inklusive resultatregleringspost enligt beslut november 2012 samt 
 
att socialnämndens budgetram 2013 utökas med 500 tkr från tidigare inne- 
     hållen resultatregleringspost. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå framställan från bygg- och miljönämnden gällande uppgradering 
     kartsystem samt bildningsnämndens framställan gällande projektering av  
     Torskolans ombyggnad, 
 
att avvakta med framställan från bygg- och miljönämnden gällande våtmarks- 
     anläggning med mera om 608 tkr,  
 
att anslå 200 000 kronor till personalpolitiska insatser under 2013, 
 
att finansiering sker via kommunens resultatbudget, 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 85/13, Kompletteringsbudget 2013 
 
att i övrigt godkänna och fastställa kompletteringsbudget – investeringsbudget  
     för 2013, 
 
att bildningsnämndens och kommunstyrelsens budgetram 2013 fastställs 
     inklusive resultatregleringspost enligt beslut november 2012 samt 
 
att socialnämndens budgetram 2013 utökas med 500 tkr från tidigare inne- 
     hållen resultatregleringspost. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden  
Tekniska nämnden 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 86/13 
KS § 125/13 
AU § 156/13   13/KS0023 
Preliminära budgetramar 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar prognos skatter och bidrag exklusive nytt 
utjämningssystem, ekonomisk sammanställning inför ramar 2014 samt 
satsningar som ingår i budget 2013.  
 
Bygg- och miljönämnden 
 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson och 
ordförande i bygg- och miljönämnden Magnus Svensson redovisar bygg- och 
miljönämndens förslag på budget för 2014-2016. 
 
Tekniska nämnden 
 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson redovisar 
tekniska nämndens förslag till budget för 2014-2016. 
 
Bildningsnämnden 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar bildningsnämndens förslag på budget 
för 2014-2016. 
 
Socialnämnden 
 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2013-04-19 § 45 gällande budget 2014, 
kommentarer till driftkostnadsförändringar samt investeringsbudget föreligger. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens förslag på drift- och 
investeringsbudget för 2014-2016. 
 
Budgetförslag för 2014-2016 föreligger från revisionen. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08: 
 
att notera redovisning av nämndernas förslag på budget 2014-2016, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att sammanställa nämndernas förslag på budget 
     2014-2016 och återkomma med en redovisning i kommunstyrelsen,  
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 86/13, Preliminära budgetramar 2014 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att internräntan förändras från 3,5 procent till 2,5 procent, 2014. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar budgetunderlag för 2014-2016. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-20: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att lämna förslag på en kostnadsberäkning  
     gällande allmän prisutveckling.  
 
Kommunstyreslens behandling 2013-05-28 
 
Enligt begäran från Roland Swedestam, S ajourneras sammanträdet mellan 
16.30 – 16.35. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att satsningar för 2013 överförs till budget 2014 med 
justering Omstart Torsås ändras till Tekniknod Torsås med 300 tkr eftersom 
anslaget till Torsås Företagscentrum har höjts samt att kommunstyrelsens 
anslag för detaljplanearbete utökas med 500 tkr. 
 
Roland Swedestam, S yrkar att 3,5 mkr tillförs kommunstyrelsen som buffert 
för eventuella satsningar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen har beslutat 
enligt Håkan Algotssons, C yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestam, S yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat att satsningar för 2013 överförs till budget 2014 med justering Omstart 
Torsås ändras till Tekniknod Torsås med 300 tkr eftersom anslaget till Torsås 
Företagscentrum har höjts samt att kommunstyrelsens anslag för detaljplane-
arbete utökas med 500 tkr. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 86/13, Preliminära budgetramar 2014 
 
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 Roger Isberg, S   X    
Kerstin Ahlberg TP         X       
Håkan Algotsson C       X         

 Summa 6 5   

 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson, Roger Isberg 
samtliga S och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att när kommunfullmäktige tar budgeten i 
november 2013 ska det finnas ett färdigt budgetdokument. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Roland Swedestams, S yrkande.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-05-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fastställa preliminära budgetramar enligt ekonomichefen beräkning,  
 
att satsningar för 2013 överförs till budget 2014 med justeringen Omstart  
     Torsås ändras till Tekniknod Torsås med 300 tkr eftersom anslaget till  
     Torsås Företagscentrum har höjts, 
 
att kommunstyrelsens anslag för detaljplanearbete utökas med 500 tkr, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 86/13, Preliminära budgetramar 2014 
 
att fastställa nämndernas investeringsbudget för 2014, 
 
att internräntan förändras från 3,5 procent till 2,5 procent, 2014. 
 
att nämnderna får i uppdrag att inför höstens fortsatta budgetprocess redovisa  
     förväntade kostnadsökningar på grund av inflation utöver löneökningar för  
     2014, 
 
att när kommunfullmäktige tar budgeten i november 2013 ska det finnas ett 
     färdigt budgetdokument,  
 
att notera nämndernas förslag till styrmål och styrmått för 2014. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-06-10 
 
Yrkande, proposition och votering  
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Mona Magnusson, C yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V och Henrik 
Nilsson Bokor, S yrkar att 3,5 mkr tillförs kommunstyrelsen som buffert för 
eventuella satsningar, ersätter att-satserna två (satsningar för 2013….) och tre 
(anslag för detaljplanearbete…) i kommunstyrelsens beslut, 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C med fleras 
yrkande och Roland Swedestams, S med fleras yrkande finner han att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt Håkan Algotssons, C 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 19 ja-röster och 15 nej-
röster. Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 2. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, C med 
fleras yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 86/13, Preliminära budgetramar 2014 
 
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 Petterson TP   - - - 
Henrik Nilsson Bokor S    X  
Sten Bondesson C  X    
Ewa Bonér KD Christin Andersson, KD X    
Christina Lönnqvist S     X  
Ewy Svensson M  X   
Marcus Johansson C  X     
Peter Ludvigsson S Lars Petersson, S   X   
Anita Borg C  X     
Lars Sjöholm MP Jan-Åke Ehrnborg, 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 Maria Karlsson, C X    
Christer Söderholm KD Kjell Johansson, KD X     
Roger Isberg S    X  
Linda Eriksson C Östen Barrdahl, C X    
Birgitta Arvidsson S    X   
Magnus Svensson M   X     
Christina Svensson C  X   
Hans Larsson S    X   

 Summa 19 15   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 86/13, Preliminära budgetramar 2014 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Ann-Britt Mårtensson, Sören Bondesson, Henrik Nilsson 
Bokor, Christina Lönnqvist, Emöke Bokor, Bernt Nykvist, Jill Jonsson, Roger 
Isberg, Birgitta Arvidsson, Hans Larsson och Lars Petersson samtliga S, Lena 
Gustafsson, V och Monica Fredriksson, TP reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt egna yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa preliminära budgetramar enligt ekonomichefen beräkning,  
 
att satsningar för 2013 överförs till budget 2014 med justeringen Omstart  
     Torsås ändras till Tekniknod Torsås med 300 tkr eftersom anslaget till  
     Torsås Företagscentrum har höjts, 
 
att kommunstyrelsens anslag för detaljplanearbete utökas med 500 tkr, 
 
att fastställa nämndernas investeringsbudget för 2014 enligt ekonomichefens  
     förslag, 
 
att internräntan förändras från 3,5 procent till 2,5 procent, 2014, 
 
att nämnderna får i uppdrag att inför höstens fortsatta budgetprocess redovisa  
     förväntade kostnadsökningar på grund av inflation utöver löneökningar för  
     2014, 
 
att när kommunfullmäktige tar budgeten i november 2013 ska det finnas ett 
     färdigt budgetdokument,  
 
att notera nämndernas förslag till styrmål och styrmått för 2014. 
-----  
Sändlista 
Ekonomikontoret 
Samtliga nämnder 
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KF § 87/13 
KF § 63/13   13/KS0103 
Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande 
projektering Torskolan  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Sören Bondesson, S ställd interpellation till bildningsnämndens 
ordförande Maria Karlsson, C 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 2013-05-20: 
 
att svar på interpellationen lämnas vid kommunfullmäktige i juni 2013. 
 
Kommunfullmäktige behandling 2013-06-10 
 
Svar från bildningsnämndens ordförande Maria Karlsson, C:  
 
På frågan vilka steg och åtgärder som jag som ordförande gjort för att kunna få 
till stånd ett inriktningsbeslut för bildningsnämndens lokalanvändning så måste 
jag förtydliga det hela eftersom det måste skett en missuppfattning i vem som 
ska göra vad och när. 
 
Lokalutredningen är som jag trodde alla borde ha kännedom om, ej klar. 
Lokalutredningen ska presenteras på kommunfullmäktige för ett godkännande 
och detta är ej gjort. Så därför kan ett inriktningsbeslut ej påbörjas och tas. 

Det är inte jag som ska ta detta steg först, eftersom ett inriktningsbeslut för 
Torsås kommuns lokalanvändning är en betydligt större fråga och det ska alltså 
först till en övergripande politisk process som kommer att ta tid. 
Bildningsnämnden kommer naturligtvis vara aktiv och hjälpa till när vi 
kommer till den fasen där vi kommer att vara involverade. 

Fortsättning 
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Fortsättning 87/13, Interpellation till bildningsnämndens 
ordförande gällande projektering Torskolan  
 
Därefter vill jag då fortsätta med svaret på frågan vars slut lyder ”…så att 
projektering av Torskolan kan påbörjas.”  Där har följande steg tagits enligt 
nedan redovisade punkter: 
 
I kommunstyrelsens togs ett förslag i augusti 2012, om en högstadierenovering 
som skulle skickas vidare till kommunfullmäktige. Detta förslag stödde vi i 
Centerpartiet. 

När detta ärende om skolrenoveringen kom upp i kommunfullmäktige i 
september så återremitterades detta ärende av Socialdemokraterna. Ett positivt 
beslut angående en skola som var i akut behov av renovering uteblev. Denna 
återremittering var inget vi i Centerpartiet kände oss nöjda med. 

När det var dags för kommunfullmäktige igen i oktober så tog Social-
demokraterna ett nytt initiativ till en lokalutredning. Detta beslutades således 
under kvällen. Detta låste många dörrar och är alltså svaret till många undrande 
kommuninvånares fråga varför det inte görs något. 

Nu har jag som ordförande lyft frågan om en högstadierenovering i bildnings-
nämndens arbetsutskott och bildningsnämnden. Därför att jag anser och 
befarar att den politiska processen kommer att dra ut på tiden. Detta har inte 
vår förvaltning råd med. Vi förväntas redovisa bra resultat både inom de hårda 
värdena som kunskap/betyg men också i de mjuka värdena som är av lika stor 
betydelse. Arbetsmiljön för våra ungdomar och vår personal är under all kritik, 
jag skulle vilja uttrycka det alarmerande. Jag hoppas att jag får stöd i bildnings- 
nämndens sammanträde i juni av de övriga partiernas ledamöter så vi kan 
skicka vidare ärendet om en skolrenovering till kommunstyrelsen.  

Jag hoppas att det har framgått hur mycket jag och vi inom Centerpartiet vill ha 
till stånd en renovering omedelbart. Vi tycker att det har förhalats länge nog. 
Och det är klart att vi kan påbörja en renovering utan att vi ska invänta ett 
inriktningsbeslut, men jag vet att vi, du och jag Sören, i det fallet inte är 
överens, som jag tolkat det under våra diskussioner. Men för att det ska hända 
något så anser jag att min väg till målet är den snabbaste och målet är såklart en 
renovering.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen gällande projektering härmed anses föredragen, 
 
att notera svaret från bildningsnämndens ordförande. 
-----  
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KF § 88/13   13/KS0108 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
projektering Torskolan  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Roland Swedestam, S ställd interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Håkan Algotsson, C gällande projektering av Torskolan. 
 
Kommunfullmäktige i Torsås beslutar i juni 2012 att projektering av Torskolan 
påbörjas efter att ett inriktningsbeslut gällande lokalanvändning fattats av 
kommunfullmäktige. 
 
Detta förslag som togs fram skickade ni i kommunstyrelsen på återremiss för 
vidare utredning. Sedan dess har inget förslag till inriktningsbeslut kommit 
fram. 
 
1. Hur länge ska Centern fördröja igångsättningen av Torskolans ombyggnad 
genom att helt strunta i kommunfullmäktiges beslut och skicka framtagna 
förslag på återremiss och sedan inte göra något? 

2. Tänker Centern ta till er något av lokautredningens inventering som tydligt 
visar att bildningsnämnden förfogar över minst 30 procent mer lokalyta än 
vad behovet är till det antal barn/elever vi har i dag och framöver? 

 
Svar från kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C:  
 
1. Frågan om Torskolans renovering har varit föremål för diskussion och 
beslut i kommunfullmäktige vid flera tillfällen och det som gäller är det 
senast fattade. Den 15 oktober 2012 beslutades att genomföra en 
övergripande lokalutredning för Torsås kommun och att anslå 400 000 kr 
till detta. Exakt vad denna utredning kommer att omfatta är inte helt 
klarlagt men eftersom det politiska beslutet hade ett starkt stöd var 
bedömningen att avvakta med ytterligare utredningar.  

 
2. När det gäller lokalutredningen så är den utskickad på remiss till politik och 
berörda förvaltningar. Det kommer förmodligen att göras kompletteringar 
efter hand.  
Bedömningen av skolans lokalbehov och organisation är en av de frågor  
som kommer att diskuteras i den fortsatta processen. Det finns många  
aspekter att väga in i denna diskussion och det är synnerligen viktigt att de  
beslut som kan komma att fattas, är väl förankrade. Det är till exempel inte  
helt enkelt att förutspå vilket antal barn/elever vi kommer att ha framöver. 
Därför är det sannolikt att detta kommer att kräva tid.  
Moderaterna), Kristedemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet tar därför nu 
initiativ till att påbörja arbetet med hagstadiets renovering för att inte dra ut   
på denna fråga mer än nödvändigt. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 88/13, Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande gällande projektering Torskolan  
 
Margareta Ohlin, FP meddelar att hon inte står bakom svaret på 
interpellationen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen gällande projektering härmed anses föredragen, 
 
att notera svaret från kommunstyrelsens ordförande. 
-----  
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KF § 89/13 
KS § 134/13 
AU § 145/13 
KF § 18/13   13/KS0028 
Motion – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson och Roger Pettersson, Torsåspartiet hemställer i en motion 
att principbeslut fattas om att valfrihet i barnomsorgen som inkluderar 
dagbarnvårdsalternativet i samtliga tätorter. Ett sådant beslut ligger väl i linje 
med nyss fattat beslut kring valfrihet i delar av äldreomsorgen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun överlämnas till  
     bildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-04-16 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11 § 44 att avslå motionen med  
hänvisning till att, efterfrågan är låg när det gäller platser hos dagbarnvårdare i 
kommunen. Frågan kan tas upp på nytt om efterfrågan ökar.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-04-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut 2013-03-11 § 44 att avslå 
     motionen med hänvisning till att, efterfrågan är låg när det gäller platser hos  
     dagbarnvårdare i kommunen. Frågan kan tas upp på nytt om efterfrågan  
     ökar, 
 
att motionen – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun härmed anses  
     besvarad. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
Yrkande och proposition 
 
Roger Isberg, S och Kerstin Ahlberg, TP yrkar bifall till motionen – Valfrihet i 
barnomsorgen i Torsås kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roger Isbergs, S med fleras 
bifallsyrkande och att avslå motionen finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att avslå motionen.  
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 30 av 69  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-06-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 89/13, Motion – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås 
kommun 
 
Reservation 
 
Roger Isberg, S och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till förmån 
för sitt egna yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-05-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut 2013-03-11 § 44 att avslå 
     motionen med hänvisning till att, efterfrågan är låg när det gäller platser hos  
     dagbarnvårdare i kommunen. Frågan kan tas upp på nytt om efterfrågan  
     ökar, 
 
att motionen – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun härmed anses  
     besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-06-10 
 
Yrkande och proposition 
 
Roger Isberg, S yrkar bifall till motionen – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås 
kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag till 
beslut och Roger Isbergs, S bifallsyrkande finner han att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut 2013-03-11 § 44 att avslå 
     motionen med hänvisning till att, efterfrågan är låg när det gäller platser hos  
     dagbarnvårdare i kommunen. Frågan kan tas upp på nytt om efterfrågan  
     ökar, 
 
att motionen – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun härmed anses  
     besvarad. 
 
Reservation 
 
Roger Isberg, S reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
-----  
Sändlista  
Monica Fredriksson TP, Roger Pettersson TP  
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KF § 90/13 
KS § 147/13 
AU § 169/13 
AU § 198/12 
KF § 75/12   12/KS0103 
Motion – Välkomstdag för nyinflyttade 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP hemställer i en motion att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att så snabbt som möjligt utreda möjligheten att ha en välkomstdag 
för nyinflyttade i kommunen till exempel en gång om året. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att överlämna motionen – välkomstdag för nyinflyttade till kommunstyrelsen  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-06-12: 
 
att överlämna motionen – välkomstdag för nyinflyttade till kommunchefen  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08 
 
Kommunchefen redovisar en uppskattad kostnad för att inrätta en 
välkomstdag för nyinflyttade.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunchefen arbetar vidare för att inrätta en välkomstdag för  
     nyinflyttade,  
 
att notera redovisad sammanställning från kommunchefen,   
 
att motionen – Välkomstdag för nyinflyttade härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 90/13, Motion – Välkomstdag för nyinflyttade 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-05-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att kommunchefen arbetar vidare för att inrätta en välkomstdag för  
     nyinflyttade,  
 
att notera redovisad sammanställning från kommunchefen,   
 
att motionen – Välkomstdag för nyinflyttade härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att kommunchefen arbetar vidare för att inrätta en välkomstdag för  
     nyinflyttade,  
 
att notera redovisad sammanställning från kommunchefen,   
 
att motionen – Välkomstdag för nyinflyttade härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Margareta Ohlin, FP  
Kommunchefen 
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KF § 91/13 
KS § 148/13 
AU § 188/13 
AU § 387/10 
KF § 126/10   10/KS0218 
Motion – Meddelarfrihet och meddelarskydd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, C hemställer i en motion om meddelarfrihet och 
meddelar- skydd. 
 
Att personalen reagerar om missförhållanden inom den kommunala 
verksamheten är a och o för att säkerställa en trygg och väl fungerande 
verksamhet. Som anställd av kommunen har man långtgående 
grundlagsskyddade rättigheter att agera whistleblower och reagera mot sådan 
man tycker är fel och kritisera den egna arbetsgivaren, även i media och 
kommunen får i regel inte efterforska vem som lämnat upplysningarna. 
 
Därför är det nödvändigt att offentliganställda känner till sina rättigheter när 
det gäller att anmäla och yttra sig om missförhållanden. 
 
Ramberg menar därför att det är nödvändigt att kommunen har en tydlig policy 
om detta där det klart framgår vilka rättigheter de anställda har. Utbildning i 
meddelarfrihet och meddelarskydd måste vara obligatoriskt för alla chefer och 
anställda i kommunen. 
 
Därför föreslås kommunfullmäktige att 
 
• kommunen ser över sin policy i frågan och vid behov uppdatera den, 
• regelbundet informerar personal och chefer om dess existens, 
• chefer och anställda i kommunen utbildas i meddelarfrihet och 
meddelarskydd. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-10-27: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att överlämna motionen till personalchef Per Lindberg för beredning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 91/13, Motion – Meddelarfrihet och 
meddelarskydd 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Förslag till justeringar i informationspolicy:  
 
Del 1 i motionen: 
 
Sidan 3, rubrik ”Talesmän” 
 
Ny rubrik införs ”Meddelarfrihet”. 
Första stycket under rubrik ”Talesmän” läggs under ”Meddelarfrihet” och 
”Talesmän” ändras till ”Talespersoner” 
Följande tillägg 
Om det trots detta skulle framkomma vem som lämnat uppgifterna kan på 
grund härav kommunen inte vidta personalpolitiska åtgärder som riktar sig mot 
medarbetaren ifråga.  
  
Sekretessbelagda ärenden omfattas inte av Meddelarfriheten och utlämnande 
av dessa uppgiftger hanteras enligt särskild lagstiftning. 
 
Del 2 och 3 i motionen: 
 
Vid nyanställningar informeras samtliga chefer om meddelarfrihetens betydelse 
och innebörd redan idag. 
För att ytterligare understryka vikten denna och andra personalpolitiskt 
betydelsefulla frågor som styrs av gällande policydokument kommer cheferna 
att få ett tydligare uppdrag att vid olika informationstillfällen som riktar sig till 
medarbetare poängtera möjligheten att via det kommunala intranätet lära sig 
mer om de policys och riktlinjer som styr kommunens verksamhet. I detta 
sammanhang kan skrivningen om meddelarfrihet vara ett bra exempel på 
frågor som regleras i dessa dokument. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna redovisade justeringar av Torsås kommuns informationspolicy, 
 
att med hänvisning till justeringen av Torsås kommuns informationspolicy  
     anses härmed motionen – Meddelarfrihet och Meddelarskydd besvarad. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 91/13, Motion – Meddelarfrihet och 
meddelarskydd 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-05-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa redovisade justeringar av Torsås kommuns  
     informationspolicy, 
 
att med hänvisning till justeringen av Torsås kommuns informationspolicy  
     anses härmed motionen – Meddelarfrihet och Meddelarskydd besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ärendet utgår eftersom handlingar som tillsänts ledamöterna inte var  
     kompletta.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KF § 92/13 
KS § 150/13 
AU § 190/13 
AU § 131/13 
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 2013-03-18: 
 
att överlämna motionen - Unga-jobb och ferieskola sommaren 2013 till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-02: 
 
att inhämta från personalavdelningen en redovisning över sommarjobb som  
     finns under 2013 i Torsås kommun samt 
 
att inhämta yttrande från bildningsnämnden gällande ferieskola sommaren 
     2013. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Redovisning av de sommarjobb som finns under 2013 föreligger. 
 
Bildningsnämnden är positiva till sommarskola men har inte möjlighet att 
genomföra detta inom befintlig ram. Att genomföra sommarskola under 2013 
beräknas att uppgå till en kostnad av cirka 50 – 70 000 kronor. Om 
sommarskola ska genomföras behöver således en ramförstärkning till 
bildningsnämnden på motsvarande belopp.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-05-06 § 91 att ställa sig bakom bildningschef 
Håkan Peterssons yttrande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 92/13, Motion – Unga-jobb och Ferieskola 
sommaren 2013 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-20:  
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett svar på motionen - Unga-jobb  
      och Ferieskola sommaren 2013. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar svar på motionen – Unga-jobb och 
ferieskola sommaren 2013. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-05-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna redovisningen av kommunens sommarjobb 2013, 
 
att bildningsnämnden är positiv till sommarskola men har inte möjlighet att 
     genomföra detta inom befintlig ram, 
 
att motionen – Unga-jobb och ferieskolan 2013 härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna redovisningen av kommunens sommarjobb 2013, 
 
att bildningsnämnden är positiv till sommarskola men har inte möjlighet att 
     genomföra detta inom befintlig ram, 
 
att motionen – Unga-jobb och ferieskolan 2013 härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Johnny Hansson, SD   
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KF § 93/13 
KS § 133/13 
AU § 144/13 12/KS0203  
Revisionsrapport – Granskning av biståndshandläggningen 
inom äldreomsorgen 
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om socialnämnden 
säkerställer en effektiv och rättsäker biståndshandläggning inom äldre-
omsorgen i Torsås kommun. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
beslutade revisionsplanen. 
 
I rapporten – Granskning av biståndshandläggningen i Torsås kommun 
redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. 
 
Revisorerna bedömer att socialnämnden inte säkerställer en effektiv och 
rättsäker handläggning inom äldreomsorgen. Detta då nämndens styrning och 
uppföljning av handläggning är bristfällig. Nämnden har inte haft tillräcklig 
intern kontroll över handläggningen och har därmed brustit i sitt ansvar för 
verksamheten. Handläggning och dokumentation av ansökningar är inte 
tillräckligt rättsäker. 
 
Det är inte tillfredställande att det i majoriteten av de granskade ärendena 
saknades genomförandeplan. Det är en brist att de befintliga genomförande-
planerna i flera fall inte var undertecknade av den äldre. Genomförande-
planerna lever inte upp till Socialstyrelsens allmänna råd. 
 
Revisorerna bedömer vidare att uppföljningen av fattade beslut är bristfälligt. 
Det är otillfredsställande att genomförandet av insatsen inte dokumenteraas i 
en journal. Dagens dokumentation av genomförandet har litet värde för 
uppföljningen. Det är positivt att planer finns på att börja föra journal i 
verksamhetssystemet och att vård- och omsorgspersonalen genomgår en 
utbildning i dokumentation. 
 
Rapporten överlämnas till socialnämnden för beaktande och åtgärd. 
Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2013-03-31. 
Rapporten lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium 
för kännedom. 
 
Svar föreligger från socialchef Ninna Melin daterat 2013-03-17. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 93/13, Revisionsrapport – Granskning av 
biståndshandläggningen inom äldreomsorgen 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-04-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att socialchefen redovisar sitt svar på rapporten samt lämnar en redovisning av  
     nuläget vid kommunfullmäktiges sammanträde.   
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och överlämna socialchef Ninna Melins svar på rapporten samt  
     revisionsrapporten – Granskning av biståndshandläggningen inom äldre- 
     omsorgen till revisionen.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-05-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och överlämna socialchef Ninna Melins svar på rapporten samt  
     revisionsrapporten – Granskning av biståndshandläggningen inom äldre- 
     omsorgen till revisionen.   
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ärendet utgår eftersom socialchefen inte kunde närvara vid sammanträdet  
     och redovisa svaret samt lämna en lägesrapport.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Socialchefen 
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KF § 94/13 
KS § 139/13 
AU § 158/13   12/KS0098, 13/KS0091 
Icke verkställda beslut kvartal VI, 2012 samt kvartal I, 2013    
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 

Rapport kvartal VI, 2012 
 
Antal icke verkställda beslut: 1 
Typ av bistånd: Individ- och familje- 
 omsorgen, kontakt- 
 person/familj  
Antal dagar från beslut till rapportering: 153 
Antal män: 0 
Antal kvinnor 1 
 
Rapport kvartal I, 2013 
 
Antal icke verkställda beslut: 2 
Typ av bistånd: Individ- och familje- 
 omsorgen, kontakt- 
 person/familj  
Antal dagar från beslut till rapportering: 254, 182 
Antal män: 0 
Antal kvinnor 2   
   
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal VI, 2012  
     samt kvartal I, 2013. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 41 av 69  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-06-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 94/13, Icke verkställda beslut kvartal VI, 2012 
samt kvartal I, 2013    
  
Kommunstyrelsen föreslår 2013-05-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal VI, 2012  
     samt kvartal I, 2013. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal VI, 2012  
     samt kvartal I, 2013. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KF § 95/13 
KS § 164/13 
KS § 160/13 
KF § 130/12 
KS § 197/12 
AU § 233/12   12/KS0033 
Projektering Torskolans högstadium 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi föredrar ärendet utifrån upprättat arbets-
material 2012-06-18. 
 
Torsås kommun har kraftigt vikande födelsetal. År 2011 föddes endast 46 barn 
i kommunen och första tertialet 2012 har 17 barn fötts. Aditro har 2012-03-29 
tagit fram en befolkningsprognos som utgår från 54-58 barn födda årligen 
perioden 2012-2021. Dock befaras denna befolkningsprognos vara något 
överskattad. 
 
Färre antal förskolebarn i Torsås kommun medför att lokalförändringar inom 
förskoleverksamheten är en nödvändighet. 
 
Nya skollagens krav: 
 
• Legitimerade lärare med rätt behörighet på rätt nivå. 
• Krav på skolbibliotek. 
• Krav på IT. 
• Krav på elevhälsan. 
• 100 procent måluppfyllelse. 
• Alla barns rätt till likvärdig utbildning. 
 
Anpassning till sjunkande barnantal: 
 
• Skolan i Torsås måste vara tidsenlig och leva upp till de krav som skollagen 
ställer. 

• Antalet barn i Torsås har sjunkit under lång tid. 
• Prognoserna visar att det fortsätter att sjunka. 
• Bildningsnämndens budgetram minskar. 
• Skollokalerna i Torsås har stora investeringsbehov. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 43 av 69  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-06-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
Fortsättning § 95/13, Projektering Torskolans högstadium 
 
Vilken skola vill Torsås ha: 
 
• Vilka lärare? 
• Forskningsbaserad? 
• Högre måluppfyllelse? 
• Hur hantera elever i behov av särskilt stöd? 
• Glesbygdsproblematiken? 
• Korrespondensgymnasiets varande eller icke varande? 
• Förskolan? 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26 § 111 att föreslår kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, med start från 
höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin under-
visning förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda och 
planera vidare med utgångspunkt ifrån detta,  
 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att 
utreda möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa 
Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem för att friställa gymnasiets 
lokaler för skolans verksamhet, 
 
att i samband med att årskurs 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i 
skolans lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas till 
verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på dessa 
orter. 
 

Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att arbetsutskottet noterar bildningschefens 
redovisning och bildningsnämndens beslut samt att ärendet överlämnas till 
partigrupperna för ställningstagande och återkommer till kommunstyrelsen 
2012-08-28. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar bifall 
till bildningsnämndens beslut 2012-06-26 § 111. 
                                                                                                                                                                                                                                  
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, C yrkande och 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande finner arbetsutskottet beslutat enligt 
Håkan Algotsson, C yrkande, varvid votering begärs. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 95/13, Projektering Torskolans högstadium 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande avges två ja-röster och tre nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 1, arbetsutskottet har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande att bifalla  
bildningsnämndens beslut 2012-06-26 § 111. 
 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Henrik Nilsson Bokor      S Sören Bondesson       X       
Eva-Kristina Berg C       X             
Mona Magnusson      M             X       
Roland Swedestam      S             X       
Håkan Algotsson       C       X             

 Summa              

 

Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Eva-Kristina Berg, C reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt egna beslut. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-08-14 kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, med start från  
     höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin under- 
     visning förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda och  
     planera vidare med utgångspunkt ifrån detta,  
 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att 
     utreda möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa  
     Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem för att friställa  
     gymnasiets lokaler för skolans verksamhet, 
 
att i samband med att årskurs 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i  
     skolans lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas  
     till verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på  
     dessa orter. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 95/13, Projektering Torskolans högstadium  
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-08-28 
 
Skrivelse daterad 2012-08-23 från Malin Sördal och Karolina Strandberg 
gällande att flytta ej Gullabo skola 4-5-6 till Torsås föreligger. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar att 
frågan om organisation och lokalisering av kommunens 0–6-skolor åter-remitteras 
till bildningsnämnden för vidare beredning samt att uppdra åt bildningsnämnden 
och Torsås Fastighets AB att projektera renovering av Torskolans högstadium 
enligt ett förslag som har initierats av Patrik Rejneborg, M. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till bildningsnämndens beslut 2012-06-26  
§ 111 med revidering i 1:a att-satsen, att Torsås kommuns skolverksamhet 
avseende årskurs 4-6 med succesiv start från höstterminen 2013 anpassas så att 
kommunens elever i dessa årskurser får sin undervisning förlagd till Torskolan. 
Bildningschefen får i uppdrag att utreda och planera vidare med utgångspunkt 
ifrån detta. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C med fleras 
yrkande och Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Håkan Algotssons, C yrkande, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestams, S yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 2. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat att frågan om organisation och lokalisering av kommunens 0–6-skolor 
återremitteras till bildningsnämnden för vidare beredning samt att uppdra åt 
bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att projektera renovering av 
Torskolans högstadium. 
  
Voteringslista nummer 2       
 
Ledamöter Parti 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 Roger Isberg, S       X       
Sören Bondesson S             X       
Inga-Britt Karlsson S Jill Jonsson, S       X       
Ann-Britt Mårtensson      S Lena Gustafsson, V       X       
Håkan Algotsson C       X             

 Summa 6 5  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 95/13, Projektering Torskolans högstadium  
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Roger Isberg, Sören Bondesson, Jill Jonsson samtliga S 
och Lena Gustafsson, V reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28: 
 
att frågan om organisation och lokalisering av kommunens 0–6-skolor 
     återremitteras till bildningsnämnden för vidare beredning,  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra åt bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att projektera 
     renovering av Torskolans högstadium. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-09-10 
 
Yrkande, proposition och votering  
 
Roland Swedestam S yrkar återremiss till kommunstyrelsen för att inhämta 
skriftligt yttrande från Torsås Fastighets AB på vilka ekonomiska konsekvenser 
och byggnadstekniska problem som kan finnas med att renovera högstadiet 
utan att ha en helhetsbild klar på användningen av Torskolans lokaler.  
 
Marcus Johansson C, Eva-Kristina Berg C samt Christer Söderholm KD yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och 
Roland Swedestam S yrkande om återremiss finner han att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Roland Swedestam S yrkande om återremiss, varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt Roland 
Swedestam S yrkande om återremiss avges 17 ja-röster och 15 nej-röster. Hur 
var och en röstat framgår av voteringslista nummer 3. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestam S yrkande om återremiss till 
kommunstyrelsen för att inhämta skriftligt yttrande från Torsås Fastighets AB 
på vilka ekonomiska konsekvenser och byggnadstekniska problem som kan 
finnas med att renovera högstadiet utan att ha en helhetsbild klar på 
användningen av Torskolans lokaler.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 95/13, Projektering Torskolans högstadium 
 
Voteringslista nummer 3 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Swedestam S  X   
Håkan Algotsson C Maria Karlsson, C    X  
Ann-Britt Mårtensson S  X    
Christofer Johansson C    X  
Mona Magnusson M  - - - 
Sören Bondesson S  X   
Eva-Kristina Berg C    X  
Roger Petterson TP   X   
Henrik Nilsson Bokor S  X   
Sten Bondesson C    X  
Ewa Bonér KD Christin Andersson, KD  X  
Christina Lönnqvist S   X   
Ewy Svensson M  X   
Marcus Johansson C   X   
Peter Ludvigsson S  X    
Anita Borg C   X   
Lars Sjöholm MP    X  
Johnny Hansson SD    X  
Margareta Ohlin FP  - - - 
Inga-Britt Karlsson S  X    
Pär Larsson C   X   
Monica Fredriksson TP Åke Gullin, TP X    
Bernt Nykvist S  X    
Magnus Nilsén M  - - - 
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   X    
Christina Svensson C    X  
Hans Larsson S  X    

 Summa 17 15   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 95/13, Projektering Torskolans högstadium 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-09-10: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att inhämta skriftligt yttrande 
     från Torsås Fastighets AB på vilka ekonomiska konsekvenser och  
     byggnadstekniska problem som kan finnas med att renovera högstadiet utan  
     att ha en helhetsbild klar på användningen av Torskolans lokaler. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
Enligt begäran från Håkan Algotsson, C ajourneras sammanträdet mellan 18.50 
 – 18.55.  
 
Kommunstyrelsens beslutar 2013-05-28: 
 
att ärendet utgår från sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-06-05 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-05-27 § 98, att med utgångspunkt av den 
dåliga arbetsmiljön på Torskolans högstadium önskas ett godkännande av 
kommunfullmäktige att påbörja projektering av åtgärder av höstadiet med 
hänsyn tagen till övriga lokaler på Torskolan där kostnadsberäkningar fås på 
om-, till- och nybyggnad. Verksamheten på högstadiet uppfyller inte de krav på 
arbetsmiljö som personal och elever bör ha. En dålig arbetsmiljö påverkar 
elever och lärare negativt och på så vis kan deras resultat och hälsa bli lidande. 
 
Bildningsnämnden strävar efter en skola som presterar bra resultat, hårda som 
mjuka och där eleverna och personalen mår bra. Alla bör ha rätt till en bra 
arbetsmiljö, framför allt elever som är vår framtid och lärare som ska lära 
elever att bli goda samhällsmedborgare och ge dem en god start i livets skola. 
 
Yrkande, proposition och votering  
 
Håkan Algotsson C, yrkar att med hänvisning till bildningsnämndens beslut,  
uppdra åt bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB arbeta fram ett förslag 
till lokaldisposition och renoveringsåtgärder med kostandsberäkning för Tor- 
skolans högstadium. Göra en översiktlig kostnadsbedömning av nybyggnation 
av högstadium samt att kostnader för arbetet finansieras av 2013 års anslag för 
Torskolans renovering. Förslaget redovisas till kommunstyrelsen den 28 
oktober 2013. 
 
Mats Olsson, KD yrkar bifall till Håkan Algotssons, C yrkande med tillägg att 
en förstudie omfattar både renovering och/eller nybyggnation av Torskolans 
högstadium. Förstudien skall omfatta både ekonomiska, pedagogiska, miljö- 
och trafikmässiga aspekter. Personal och elever ska involveras och delta i 
studien. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 95/13, Projektering Torskolans högstadium 
 
Roland Swedestam S yrkar avslag på förslagen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C, Mats 
Olssons, KD yrkande och Roland Swedestam S avslagsyrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Håkan Algotssons, C, Mats Olssons, KD 
yrkande, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = Håkan Algotssons, C och Mats Olssons, KD yrkande och 
nej = enligt Roland Swedestam S avslagsyrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-
röster. Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 4. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, C och Mats 
Olssons, KD yrkande.  
 
Voteringslista nummer 4 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg C Margareta Ohlin, FP X    
Christofer Johansson C Irma Folkesson, C X    
Marcus Johansson C Anita Borg, C X    
Mona Magnusson M  X     
Mats Olsson KD  X   
Roland Swedestam S    X  
Henrik Nilsson Bokor S   X  
Sören Bondesson S Hans Larsson, S   X  
Ann-Britt Mårtensson S Roger Isberg, S  X  
Kerstin Ahlberg TP     X  
Håkan Algotsson C  X   
    Summa 6 5   
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Med hänvisning till bildningsnämndens beslut:  
 
att uppdra åt bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att arbeta fram ett  
     förslag till lokaldisposition och renoveringsåtgärder med kostnadsberäkning  
     för Torskolans högstadium, 
 
att göra en översiktlig kostnadsbedömning av nybyggnation av högstadium 
 
att kostnader för arbetet finansieras av 2013 års anslag för Torskolans  
     renovering,  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 95/13, Projektering Torskolans högstadium 
 
att förslaget redovisas till kommunstyrelsen den 28 oktober 2013. 
 
att en förstudie omfattar både renovering och/eller nybyggnation av 
    Torskolans högstadium, 
 
att förstudien skall omfatta både ekonomiska, pedagogiska, miljö- och  
     trafikmässiga aspekter, 
 
att personal och elever ska involveras och delta i studien. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Hans Larsson och Roger Isberg 
samtliga S och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig till förmån för sitt egna 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-06-10 
 
Yrkande, proposition och votering  
 
Roland Swedestam S med instämmande av Roger Isberg, S och Henrik Nilsson 
Bokor, S  yrkar återremiss med hänvisning till att kommunstyrelsens förslag 
strider mot kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11 § 82, att projektering av 
Torskolan påbörjas efter att ett inriktningsbeslut gällande lokalanvändning 
fattats av kommunfullmäktige.  
 
Håkan Algotsson C, med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar bifall till 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller enligt Roland Swedestam S med fleras yrkande finner han att kommun- 
fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras under kvällen varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = Håkan Algotssons, C med fleras yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestam S med fleras yrkande avges 20 ja-röster och 14 nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 5. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 95/13, Projektering Torskolans högstadium 
 
Voteringslista nummer 5 
 

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 Petterson TP   - - - 
Henrik Nilsson Bokor S    X  
Sten Bondesson C  X    
Ewa Bonér KD Christin Andersson, KD X    
Christina Lönnqvist S     X  
Ewy Svensson M  X   
Marcus Johansson C  X     
Peter Ludvigsson S Lars Petersson, S   X   
Anita Borg C  X     
Lars Sjöholm MP Jan-Åke Ehrnborg, 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 Maria Karlsson, C X    
Christer Söderholm KD Kjell Johansson, KD X     
Roger Isberg S    X  
Linda Eriksson C Östen Barrdahl, C X    
Birgitta Arvidsson S    X   
Magnus Svensson M   X     
Christina Svensson C  X   
Hans Larsson S    X   

 Summa 20 14   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 95/13, Projektering Torskolans högstadium 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Ann-Britt Mårtensson, Sören Bondesson, Henrik Nilsson 
Bokor, Christina Lönnqvist, Emöke Bokor, Bernt Nykvist, Jill Jonsson, Roger 
Isberg, Birgitta Arvidsson, Hans Larsson och Lars Petersson samtliga S 
reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut  
§ 95/13, som strider mot kommunfullmäktiges beslut § 82/12 att projektering 
av Torskolan påbörjas efter att ett inriktningsbeslut gällande lokalanvändning 
fattats av kommunfullmäktige. 
Det förslag till skolans organisation och lokalisering som togs fram skickades 
på återremiss till bildningsnämnden av den borgerliga majoriteten i kommun-
styrelsen 2013-08-28. Sedan dess har inget hänt för att anpassa skolans 
organisation och lokalbehov till det låga antal elever vi har idag och inom 
överskådlig tid. Det är också beklagligt att majoriteten inte tagit till sig något av 
den skrivelse Magnus Andersson och Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB 
skickat till bildningsnämnden där de tydligt påtalar både flera byggnadstekniska 
problem och hur ekonomiskt ofördelaktigt det är att bara upphandla en del 
utan att veta fortsättningen, utan istället upphandla hela Torskolans om-
byggnad för att genomföras etappvis. 
Vi reserverar oss också mot kommunfullmäktiges ordförandes beslut att 
ärendet inte är nytt som kan återremitteras med en tredjedels majoritet. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Margareta Ohlin, FP yrkar tillägg med att även mellanstadiet tas med i 
kostnadsberäkningen både för nybyggnation och/eller renovering, som tillägg 
till att-sats ett (uppdra åt bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB…), att-
sats två (göra en översiktlig kostnadsbedömning…) samt att-sats fem (förstudie 
omfattas …) i kommunstyrelsens beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och 
Margareta Ohlins, FP tilläggsyrkande finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att avslå Margareta Ohlins, FP tilläggsyrkande. 
 
Reservation 
 
Margareta Ohlins, FP reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna 
yrkande att även mellanstadiet ska tas med i kostnadsberäkningen både för ny- 
byggnation och/eller renovering. 
 
Fortsättning 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 53 av 69  
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-06-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 95/13, Projektering Torskolans högstadium 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Med hänvisning till bildningsnämndens beslut:  
 
att uppdra åt bildningsnämnden och Torsås Fastighets AB att arbeta fram ett  
     förslag till lokaldisposition och renoveringsåtgärder med kostnadsberäkning  
     för Torskolans högstadium, 
 
att göra en översiktlig kostnadsbedömning av nybyggnation av högstadium, 
 
att kostnader för arbetet finansieras av 2013 års anslag för Torskolans  
     renovering,  
 
att förslaget redovisas till kommunstyrelsen den 28 oktober 2013. 
 
att en förstudie omfattar både renovering och/eller nybyggnation av 
    Torskolans högstadium, 
 
att förstudien skall omfatta både ekonomiska, pedagogiska, miljö- och  
     trafikmässiga aspekter, 
 
att personal och elever ska involveras och delta i studien. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Torsås Fastighets AB 
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KF § 96/13 
KS § 143/13 
AU § 164/13 
AU § 259/12 
AU § 225/12 
KF § 32/12  12/KS0065 
Medborgarförslag – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på 
hemsidan alternativ webbradio 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att 
varje kommunfullmäktige ska filmas och visas på hemsidan alternativ 
webbradio. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Visa kommunfullmäktiges sammanträde 
på hemsidan alternativ webbradio till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande i kommunfullmäktige för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-14 
 
Kommunchefen redovisar förslag på kostnaderna för att sända kommun-
fullmäktige på Mjölnerskolan alternativ Folketshus.  
 
Arbetsutskottets beslutar: 
 
att inhämta synpunkter på förslaget från partigrupperna, 
 
att synpunkterna ska inlämnas till kommunkansliet senast 2012-09-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-18 
 
Kristdemokraterna är tveksamma till direktsändning av kommunfullmäktige, 
alternativt i så fall webb-sändning efteråt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-18: 
 
att inhämta hos de kommuner som idag direktsänder kommunfullmäktige  
     deras besöksfrekvensen på webben. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 96/13, Medborgarförslag – Visa 
kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan alternativ 
webbradio 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08 
 
Kommunchefen redovisar kostnaderna om sammanträdet sänds från 
Mjölnerskolan och att Vision4You filmar och webb-sänder samt kostnaden 
som finns idag för kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets Hus.  
 
Kontakt har tagits med andra kommuner där det framkom att flera anlitar 
utomstående företag som sköter tekniken. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan 
     alternativ webbradio,  
 
att medborgarförslaget – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan 
     alternativ webbradio härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan 
     alternativ webbradio,  
 
att medborgarförslaget – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan 
     alternativ webbradio härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avstå från att visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan 
     alternativ webbradio,  
 
att medborgarförslaget – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan 
     alternativ webbradio härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Anita Petersson, Torsås  
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KF § 97/13 
KS § 144/13 
AU § 166/13 
KF § 16/13   13/KS0035 
Medborgarförslag – Utökning av VA-område i Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Djursviks Samhällsförening genom 
ordförande Lars Carlson gällande utökning av VA-område i Djursvik. VA- 
området skall utökas långs Gunnarstorpsvägen och bör omfatta minst till och 
med Gunnarstorp.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik överlämnas till  
     tekniska nämnden för beredning, därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08 
 
Det pågår ett arbete med att ta fram en VA-plan för Torsås kommun. VA-
planen görs som ett tematiskt tillägg till översiktplanen och ett första utkast ska 
var klart hösten 2013. 
 
I samband med VA-planarbetet utreds vilka områden som kan vara aktuella att 
inkludera i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. VA-
planen omfattar hela kommunen, inklusive i medborgarförslaget föreslaget 
område. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-04-09 § 5 att medborgarförslaget beaktas vid 
arbetet med VA-planen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik kommer att  
     beaktas i samband med arbetet med VA-planen,   
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik härmed anses  
     besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 97/13, Medborgarförslag – Utökning av VA-
område i Djursvik 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik kommer att  
     beaktas i samband med arbetet med VA-planen,   
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik härmed anses  
     besvarat.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik kommer att  
     beaktas i samband med arbetet med VA-planen,   
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik härmed anses  
     besvarat.  
-----  
Sändlista 
Djursviks Samhällsförening  
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KF § 98/13 
KS § 145/13 
AU § 167/13 
KF § 183/12   12/KS0188 
Medborgarförslag – Cirkulationsplats vid korsningen av 
Djursviksvägen-Påbonäsvägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Djursviks Samhällsförening, Lars Carlson 
gällande cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen-Påbonäsvägen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-12-10: 
 
att medborgarförslaget - Cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen- 
     Påbonäsvägen överlämnas till tekniska nämnden för beredning, därefter åter  
     till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08 
 
Väg 503, Djursviksvägen, är en allmän väg med staten som väghållare. 
Yttrande har inhämtats från Trafikverket. Av verkets yttrande framgår att 
trafikflödet på väg 530 är lågt. Inga trafikolyckor har rapporterats från 
korsningen Djursviksvägen-Påbonäsvägen under den senaste 10 års-perioden. 
 
Trafikverket anser att en cirkulationsplats med hänsyn till trafiksäkerhet och 
framkomlighet inte är motiverad. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar Trafikverkets bedömning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-04-09 § 6 att med hänsyn till de låga 
trafikflödena i kombination med olycksstatistiken avslå medborgarförslaget – 
att inrätta en cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen - 
Påbonäsvägen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänsyn till de låga trafikflödena i kombination med olycksstatistiken  
     avslå medborgarförslaget – att inrätta en cirkulationsplats vid korsningen av  
     Djursviksvägen - Påbonäsvägen. 
 
att medborgarförslaget – Cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen –  
     Påbonäsvägen härmed anses besvarat. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 98/13, Medborgarförslag – Cirkulationsplats vid 
korsningen av Djursviksvägen-Påbonäsvägen  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänsyn till de låga trafikflödena i kombination med olycksstatistiken  
     avslå medborgarförslaget – att inrätta en cirkulationsplats vid korsningen av  
     Djursviksvägen - Påbonäsvägen. 
 
att medborgarförslaget – Cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen –  
     Påbonäsvägen härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänsyn till de låga trafikflödena i kombination med olycksstatistiken  
     avslå medborgarförslaget – att inrätta en cirkulationsplats vid korsningen av  
     Djursviksvägen - Påbonäsvägen. 
 
att medborgarförslaget – Cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen –  
     Påbonäsvägen härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Djursviks Samhällsförening  
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KF § 99/13 
KS § 146/13 
AU § 187/13 
KF § 136/12 
KS § 110/12 
AU § 122/12 
KF § 33/12  12/KS0066 
Medborgarförslag – Medverka till att upprätta en Speakers 
Corner i byn  
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att 
kommunen medverkar till att en Speakers Corner upprättas i Ekbacken. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Medverka till att upprätta en Speakers 
     Corner i byn till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunfullmäktiges 
presidium besluta: 
 
att innan det ordinarie sammanträdet med kommunfullmäktige ge kommun- 
     invånarna fritt utrymme för olika anförande som inte behöver besvaras, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-04-24 kommunfullmäktiges 
presidium besluta: 
 
att innan det ordinarie sammanträdet med kommunfullmäktige ge kommun- 
     invånarna fritt utrymme för olika anförande som inte behöver besvaras, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att medborgarförslaget återremitteras för vidare utredning samt framtagande av 
     förslag till regler. 
 
Vid av ordförande ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och 
presidiets förslag finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt presidiets 
förslag. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 99/13, Medborgarförslag – Medverka till att 
upprätta en Speakers Corner i byn  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-09-10: 
 
att medborgarförslaget återremitteras för vidare utredning samt framtagande av  
     förslag till regler. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar ett förslag på regelverk för att införa 
speakers corner i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna förslaget på regelverk till kommunfullmäktiges presidium för 
     yttrande,  
 
att yttrande från kommunfullmäktiges presidium överlämnas till kommun- 
     styrelsen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar 2013-05-23 att under en sex  
månaders period prova att upprätta en Speakers Corner innan kommun- 
fullmäktiges sammanträde mellan klockan 18.00 – 18.20 i Folkets hus. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att under en sex månaders period prova att upprätta en Speakers Corner innan  
     kommunfullmäktiges sammanträde mellan klockan 18.00 – 18.20 i Folkets  
     hus. 
 
att medborgarförslaget – Medverka till att upprätta en Speakers Corner i byn  
     härmed anses besvarat. 
 
Noteras att Mats Olsson, KD lämnar sammanträdet och Sven-Erik Tornéus, S 
inträder som tjänstgörande ersättare. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 99/13, Medborgarförslag – Medverka till att 
upprätta en Speakers Corner i byn  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att under en sex månaders period prova att upprätta en Speakers Corner innan  
     kommunfullmäktiges sammanträde mellan klockan 18.00 – 18.20 i Folkets  
     hus. 
 
att medborgarförslaget – Medverka till att upprätta en Speakers Corner i byn  
     härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Anita Petersson, Torsås 
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KF § 100/13 
KS § 154/13 
AU § 183/13   11/KS0229 
Antagande av Detaljplan för Järnsida 1:2 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planområdet är ett befintligt fritidshusområde vid kusten strax söder om 
Bergkvara. Syftet med detaljplanen är att i samband med utbyggnad av VA i 
området även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och regleringar av 
pågående markanvändning – främst bostäder, naturmark, småbåtshamn och 
lokalgator. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-04-16 § 72 att föreslå kommun-
fullmäktige besluta anta upprättad detaljplan för Järnsida 1:2 med flera. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättad detaljplan för Järnsida 1:2 med flera. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-05-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att anta upprättad detaljplan för Järnsida 1:2 med flera. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta upprättad detaljplan för Järnsida 1:2 med flera. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 101/13 
KS § 155/13 
AU § 184/13   13/KS0100 
Antagande av Detaljplan för Bergkvara 2:1 - hamnen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med detaljplanen är att utveckla hamnverksamheten vid småbåtshamnen 
i Bergkvara. Planen avser möjliggöra dels sjöbodar/handelsbodar inom 
hamnområdet och dels fler bryggor och pirar inom vattenområdet. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-03-12 § 43 att föreslå kommun-
fullmäktige besluta anta upprättad detaljplan för Bergkvara 2:1 - hamnen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättad detaljplan för Bergkvara 2:1 - hamnen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-05-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att anta upprättad detaljplan för Bergkvara 2:1 - hamnen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta upprättad detaljplan för Bergkvara 2:1 - hamnen. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 102/13 
KS § 156/13 
AU § 185/13   11/KS0228 
Antagande av Detaljplan för Södra Kärr 1:55 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planområdet är beläget vid kusten mellan Bergkvara och Brömsebro. Syftet 
med detaljplanen är att i samband med utbyggnad av VA i området även 
möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och regleringar av pågående 
markanvändning – främst bostäder, naturmark och lokalgator. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättad detaljplan för Södra Kärr 1:55 med flera. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
I planbeskrivningen föreslås förändringar på sidan 11. 
 
• Nuvarande förhållande, Väg och trafik, hela stycket tas bort. 
• Föreslagna förändringar, Väg och trafik, Befintligt servitut bibehålls mellan 

fastigheterna 1:8 och 1:31 för att kunna nå havsbandet tas bort. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-05-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna föreslagna förändringar samt 
 
att anta reviderad detaljplan för Södra Kärr 1:55 med flera. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna föreslagna förändringar samt 
 
att anta reviderad detaljplan för Södra Kärr 1:55 med flera. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 103/13   12/KS0133 
Ny ordinarie ledamot i bildningsnämnden, Socialdemokraterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på ny ordinarie ledamot i bildningsnämnden är Lina Jonsson, S.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utse Lina Jonsson, S som ny ordinarie ledamot i bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Lina Jonsson, S 
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KF § 104/13 
KS § 163/13   13/KS0006 
Utskick handlingar till ledamöterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att tidigare beslut i kommunfullmäktige gällande 
utskick till ledamöterna i nämnderna upphävs. Samtliga handlingar i ärendet 
som tas upp i respektive nämnder skall skickas med till ledamöterna i samband 
med att kallelse skickas. Detta ska pågå fram tills det att ledamöterna får 
handlingarna digitalt. 
 
Vid av ordförande ställd propositionen finner han att kommunstyrelsen har 
beslutat enligt Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-05-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att upphäva tidigare beslut gällande utskick till ledamöterna,  
 
att samtliga handlingar i ärendet som tas upp i respektive nämnder skall 
     skickas med till ledamöterna i samband med att kallelse skickas,  
 
att detta ska pågå fram tills det att ledamöterna får handlingarna digitalt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att upphäva tidigare beslut gällande utskick till ledamöterna,  
 
att samtliga handlingar i ärendet som tas upp i respektive nämnder skall 
     skickas med till ledamöterna i samband med att kallelse skickas,  
 
att detta ska pågå, fram tills det att ledamöterna får handlingarna digitalt. 
-----  
Sändlista 
Sekreterare i bildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, 
tekniska nämnden och kommunstyrelsen 
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KF § 105/13   13/KS0112 
Medborgarförslag – Upprustning av träbro på ”Björseborundan” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Agneta Eriksson, Bergkvara gällande att få 
den lilla träbron över ån på ”Björseborundan” upprustad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslag - Upprustning av träbro på ”Björseborundan” 
     till tekniska nämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 106/13   13/KS0113 
Medborgarförslag – Renovera Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Nathalie Thuresson, Torsås gällande att 
åtgärda Torskolans bristande arbetsmiljö. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslag – Renovera Torskolan till kommunstyrelsen 
     för beredning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


