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Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2013-09-16, 18.30 – 21.00       
   
      
Beslutande Enligt deltagarlista, bilaga 1 
   
   
   
   
    
        
        
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 109 
 Kerstin Hansson, ordförande, förtroendevald revisor § 109 
 Ninna Melin, socialchef § 110   
 Martin Storm, samhällsbyggnadschef § 113 - 114 
   
   
   
Utses att justera Elsie Ludwig, C och Henrik Nilsson Bokor, S       
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2013-09-18   
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 107 - 129     

    
 Ordförande Sten Bondesson  
   ..............................................................................................................     

 Justerande Elsie Ludwig                               Henrik Nilsson Bokor 

   ..................................................................................................................................................................    

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunfullmäktige    

 
Sammanträdesdatum 

 
2013-09-16 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-09-18    Datum för anslags 
nedtagande 

2013-10-10 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
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 Nej Jörgen Johansson, C 

Roger Pettersson, TP Ja   

Henrik Nilsson Bokor, S Ja   

Sten Bondesson, C, ordförande Ja   

Ewa Bonér, KD Nej Christine Andersson, KD 

Christina Lönnqvist, S Ja       

Ewy Svensson, M Ja       

Marcus Johansson, C Ja   

Peter Ludvigsson, S Nej Ingemar Skotheim, S  

Anita Borg, C Ja   

Lars Sjöholm, MP Ja   

Johnny Hansson, SD Ja       

Margareta Ohlin, FP Ja   

Emöke Bokor, S  Ja  

Pär Larsson, C Nej Maria Karlsson, C 

Monica Fredriksson, TP Ja   

Bernt Nykvist, S Ja       

Magnus Nilsén, M Nej       

Lena Gustafsson, V Ja    

Irma Folkesson, C  Ja       

Jill Jonsson, S Ja       

Åsa Haglund – Rosenborg, C  Ja    

Christer Söderholm, KD, 1:e vice ordförande  Ja   

Roger Isberg, S Ja       

Linda Eriksson, C Nej Östen Barrdahl, C 

Birgitta Arvidsson, S Nej Britt-Marie Swedestam, S 

Magnus Svensson, M Nej Anders Palmér, M  

Christina Svensson, C Nej Elsie Ludwig, C  

Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 107 - 129 
 
 Speakers Corner 
 
§ 107 Avsägelse politiska uppdrag, Kristdemokraterna  
§ 108 Allmänhetens frågestund 
§ 109 Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2013 
§ 110 Revisionsrapport – Granskning av biståndshandläggningen inom 

äldreomsorgen 
§ 111 Motion – Meddelarfrihet och meddelarskydd 
§ 112 Motion – Vindkraft 
§ 113 Presentation från samhällsbyggnadschefen 
§ 114 Redovisning VA-projektet 
§ 115 Reparation kajen i Bergkvara hamn 
§ 116 Bidrag till lokalhyra studieförbunden, upphäva beslut 
§ 117 Samverkansöverenskommelse kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning 
§ 118 Valdistriktsindelning vid valen 2014 
§ 119 Antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till 
  kommunfullmäktige 2014 
§ 120 Valkretsindelning i Kalmar län vid landstingsval och annat mandat 
  som landstingsfullmäktige ska ha vid valen 2014  
§ 121 Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
 2013-08-01  
§ 122 Redovisning av motioner under handläggning till och med  

2013-08-01  
§ 123 Medborgarförslag – Uppsättning av papperskorg vid kommunhuset  
§ 124 Medborgarförslag – Renovera Torskolan  
§ 125 Medborgarförslag – Tätning av dämningsvall, Gölen Torsås  
§ 126 Sammanträdestider 2014 
§ 127 Medborgarförslag - Trafiksituationen Malmgatan i Bergkvara 
§ 128 Medborgarförslag - Sanitära olägenheter, kajor 
§ 129 Avisering om avsägelse av uppdrag, Centerpartiet 
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Mellan klockan 18.00 – 18.20 anordnas Speakers Corner för allmänheten. 
Ingen gick upp i talarstolen. 
 
 
 

 
KF § 107/13 13/KS0137 
Avsägelse politiska uppdrag, Kristdemokraterna       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ewa Bonér; KD avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i kommun- 
fullmäktige från och med september 2013. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Ewa Bonér, KD beviljas samt 
 
att överlämna avsägelsen till Länsstyrelsen för offentlig sammanräkning. 
-----  
Sändlista 
Ewa Bonér, KD 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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KF § 108/13 
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 2013-06-10 eftersom frågeställaren inte finns på plats. 
 
Håkan Algotsson, C svarar, när det gäller vägen för stugägarna är det bästa att 
bilda en vägsamfällighet.  
 
Söderåkra Bouleklubb är ansvariga för bygget av boulehallen på Vågen. Vem 
har ansvar för uthyrningen och fördelningen av tiderna? Vad blir kostnaderna?  
Som förtroendevald revisor begär Lars Carlson att få del av alla handlingar som 
gäller bouleärendet. 
 
Socialnämndens ordförande Ewy Svensson informerar om att det finns inget 
formellt beslut utan socialnämnden tar upp ärendet på nästa sammanträde. 
 
Hur behandlar kommunen frågor om fiberkabel?  
Handlingar överlämnas från Karlsborgs kommun i Västergötland hur de har 
löst frågan för samhället Hanken. 
 
Håkan Algotsson, C svarar att det behövs en förebild för att kunna höja 
intresset hos kommuninvånarna för bredband. 
 
Leif Lindberg, Bergkvara: 
 
När blir VA-planen klar? 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm svarar att den blir klar efter sommaren 
2014. 
 

Fortsättning 

http://www.vindstart.nu/
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Fortsättning § 108/13, Allmänhetens frågestund 
 
Tre fastigheter på Gunnarstorpsvägen vill ansluta sig till VA men beslut tas i 
samband med VA-planen.  
Handläggande av enskilda avlopp, 4 avslutade ärende, 15 på gång och 19 
föreläggande. 
Hur är det med ambitionen när VA-planen är klar? 
 
Roland Swedestam, S hänvisar till delårsbokslutet 2013. 
 
Finns det några planer att höja hyrorna eller ägartillskottet för att energi-
effektivisera bostadsbolagets fastigheter? 
 
Håkan Algotsson, C hänvisar till satsningen på Torskolans högstadium. 
 
Jimmy Christiansson: 
 
Fråga gällande användning av nyrenoverat korttidsboende i Söderåkra. 
Elvärme på Eklövet, energieffektivisering? 
Lokalutredningen, Hur många partier går till valet med nedläggning av 
ytterskolorna? 
 
Socialnämndens ordförande Ewy Svensson, M svarar att behovet inte fanns 
tidigare av korttidsenheten i Söderåkra men idag finns behovet och enheten är 
öppen.  
----- 
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KF § 109/13 
KS § 168/13 
AU § 224/13   13/KS0012 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2013  
 

Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari – juni 2013 med 
helårsprognos. 
 
Det ekonomiska resultatet för januari – juni 2013 visar ett underskott på 2,5 
mkr inklusive nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar på 3,6 mkr. 
Detta är en betydande försämring jämfört med motsvarande period 2012.  
 
Årsprognosen är enligt budget, det vill säga ett nollresultat under förutsättning 
att kommunen erhåller återbetalning av inbetalda AFA premier för åren 2005-
2006. Med denna årsprognos klaras balanskravet men ej finansiellt resultatmål.  
 
Nämnderna avger en prognos som totalt visar att de inte kan bedriva verksam-
heten inom tilldelade ramar medan finansförvaltningen prognostiserar över-
skott. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att överlämna delårsbokslut för januari – juni 2013 till de förtroendevalda  
     revisorerna för granskningen,  
 
att notera informationen gällande delårsbokslut januari – juni 2013 med helårs- 
     prognos. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar delårsbokslut januari – juli med 
helårsprognos för 2013.  
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl redovisar förslag på besparingar som 
presenterats i socialnämnden. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-08-27: 
 
att överlämna delårsbokslut för januari – juni 2013 till de förtroendevalda  
     revisorerna för granskningen. 
 

Fortsättning   
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Fortsättning § 109/13, Delårsbokslut januari – juni med 
helårsprognos för 2013  
 

Kommunfullmäktiges behandling 2013-09-16 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Torsås kommuns delårsrapport 
per den 30 juni 2013. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och 
inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet 
framgår av revisionsrapporten som utarbetas av PwC. Se vidare aktbilaga. 
 
Kerstin Hansson, ordförande redovisar revisonens bedömning: 
 

 Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed. 

 Räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens 
resultat och ställning per den 30 juni. Redovisningsprinciperna är 
huvudsakligen samma som i årsredovisningen. 

 Resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de finansiella mål som 
kommunfullmäktige beslutat. Målet att begränsa nettokostnader till 
högst 98 procent av skatteintäkterna och kommunal utjämning avviker 
enligt prognosen mot målet med 6,8 mkr. 

 Kan inte göra någon bedömning av kommunens möjligheter att nå de 
verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat om, då någon 
utvärdering inte görs i delårsrapporten. 

 Resultatet i årsprognosen (0,0 mkr) pekar mot en ekonomi i balans för 
räkenskapsåret.  

 Delårsrapporten i huvudsak uppfyller syftet med att ge kommun-
fullmäktige underlag för styrning, ledning och kontroll av den 
kommunala verksamheten. 

 
Ekonomichef Kent Frost redovisar delårsbokslut 2013. 

 

Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C och Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2013. 
-----  
Sändlista Revisionen
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KF § 110/13 
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 § 110/13, 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 2013-06-10: 
 
att ärendet utgår eftersom socialchefen inte kunde närvara vid sammanträdet  
     och redovisa svaret samt lämna en lägesrapport.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 2013-09-16 
 
Socialchef Ninna Melin redovisar svaret på rapporten samt lämnar en 
lägesrapport gällande biståndshandläggningen inom äldreomsorgen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och överlämna socialchef Ninna Melins svar på revisions- 
     rapporten – Granskning av biståndshandläggningen inom äldre- 
     omsorgen, till revisionen.   
-----  
Sändlista 
Revisionen 
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KF § 111/13 
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 § 111/13, 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 § 111/13, 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 2013-06-10: 
 
att ärendet utgår eftersom handlingar som tillsänts ledamöterna inte var  
     kompletta. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
  
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. 
-----  
Sändlista 
Ronny Ramberg 
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KF § 112/13 
KS § 193/13 
AU § 251/13 
KF § 57/13   13/KS0074 
Motion - Vindkraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson och Roger Pettersson, TP hemställer i en motion att det 
ska snarast göras ett tillägg till vindkraftsplanen gällande buller. 
 
Till stöd för den enskilde fastighetsägaren men också för kommunen, ska enligt 
Torsåspartiet i alla tillstånd för vindkraft skrivas in i villkoren att det på 
vindkraftverkens ägares bekostnad ska vara möjligt att utför oanmälda 
kontrollmätningar av bullernivån vid fastigheter som i miljöprövningen varit 
sakägare. 
 
Som det nu är tillämpas vid tillståndsprövning teoretiskt framräknade värden 
för buller som oavsett avstånden mellan verken och berörda fastigheter, 
förhärskande vindar, verkens höjd, öppen terräng och så vidare, har en 
förmåga att hamna mellan 39,0 och 39,9 decibel när gränsen går vid 40 decibel. 
 
Den enskilde sakägaren som anser sig löpa risk för störningar över den tillåtna 
nivån, har i praktiken inget att sätta emot. 
 
Torsåspartiets förslag får den dubbla effekten att bolagen blir försiktigare i 
framräkningen av teoretiska vården och den enskilde vet då att det finns en 
möjlighet att utkräv ansvar när så visar sig berättigat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-04-15: 
 
att överlämna motionen – Vindkraft till bygg- och miljönämnden för  
     beredning. Därefter åter till kommunfullmäktige. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-08-13 
 
Bygg- och miljönämnden 2013-06-11 § 107 anser att den inom ramen för sitt 
tillsynsansvar enligt miljöbalken har möjlighet att, om så bedöms erforderligt, 
kan förelägga vindkraftsbolag att utföra mätningar, utredningar och dylikt. 
Nämnden anser att detta bör vara tillräckligt för att utreda bullerfrågor av det 
slag som motionen avser. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 112/13, Motion - Vindkraft 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bygg- och miljönämnden beslut, att den inom ramen för  
     sitt tillsynsansvar enligt miljöbalken har möjlighet att, om så bedöms  
     erforderligt, kan förelägga vindkraftsbolag att utföra mätningar, utredningar  
     och dylikt. Nämnden anser att detta bör vara tillräckligt för att utreda  
     bullerfrågor av det slag som motionen avser, 
 
att motionen – Vindkraft härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-08-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att ställa sig bakom bygg- och miljönämnden beslut, att den inom ramen för  
     sitt tillsynsansvar enligt miljöbalken har möjlighet att, om så bedöms  
     erforderligt, kan förelägga vindkraftsbolag att utföra mätningar, utredningar  
     och dylikt. Nämnden anser att detta bör vara tillräckligt för att utreda  
     bullerfrågor av det slag som motionen avser, 
 
att motionen – Vindkraft härmed anses besvarad. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom bygg- och miljönämnden beslut, att den inom ramen för  
     sitt tillsynsansvar enligt miljöbalken har möjlighet att, om så bedöms  
     erforderligt, kan förelägga vindkraftsbolag att utföra mätningar, utredningar  
     och dylikt. Nämnden anser att detta bör vara tillräckligt för att utreda  
     bullerfrågor av det slag som motionen avser, 
 
att motionen – Vindkraft härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Monica Fredriksson, TP 
Roger Pettersson, TP   
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KF § 113/13   13/KS0019 
Presentation av ny samhällsbyggnadschef  
 

Ärendebeskrivning 
 
Martin Storm, Kalmar, ny samhällsbyggnadschef i Torsås kommun presenterar 
sig för ledamöter, tjänstemän och anhöriga. 
-----    
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KF § 114/13   12/KS0148 
Redovisning VA-projekt söder Bergkvara 
 

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar projektet VA söder Bergkvara. 
 
Kostnader: 53 200 000 kronor 
Intäkter: 53 500 000 kronor. 
 
Kostnader som tillkommit under 2013: 
 
Markintrångsersättning, cirka 900 000 kronor 
Elarbeten villapumpstationer, cirka 200 000 kronor 
Eget arbete, cirka 200 000 kronor 
Förlängning serviser, cirka 100 000 kronor. 
 
Utskickade fakturor, 386 stycken varav 318 stycken är betalda. Ärende som 
fortfarande utreds är 68 stycken. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisning gällande projekt VA söder Bergkvara. 
-----   
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KF § 115/13 
KS § 204/13 
AU § 256/13   12/KS0045 
Reparation kajen i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har uppdragit åt Håkan Anderssons Dyk och Anläggning AB i 
samarbete med Adebrants Ingenjörsbyrå AB undersöka konditionen och 
reparationsbehovet på kajerna i norra hamndelen i Bergkvara hamn. 
 
Kajutredning av norra hamndelen föreligger.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fatta ett principbeslut att reparera kajen i Bergkvara hamn samt 
 
att upphandla arbetet med att reparera kajen i Bergkvara hamn. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Roger Isberg, S yrkar att beslutet 
kompletteras, att fatta ett principbeslut att reparera kajerna i Bergkvara hamn 
till användbart skick. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Roland Swedestams, S med fleras yrkande. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-08-13 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fatta ett principbeslut att reparera kajerna i Bergkvara hamn till användbart  
     skick samt 
 
att upphandla arbetet med att reparera kajen i Bergkvara hamn. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 115/13, Reparation kajen i Bergkvara hamn 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-09-16 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C och Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars Sjöholm, MP tycker det är glädjande att kajerna ska repareras men vill att i 
samband med reparationen försöka få bort silobyggnaden. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fatta ett principbeslut att reparera kajerna i Bergkvara hamn till användbart  
     skick samt 
 
att upphandla arbetet med att reparera kajen i Bergkvara hamn. 
-----  
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KF § 116/13 
KS § 179/13 
AU § 236/13   13/KS0117 
Bidrag till lokalhyra studieförbunden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 1987-09-23 § 69 att bidrag till studieförbundens 
lokalkostnader beviljas från och med 1988 med 50 procent av redovisade 
kostnader. Administrationen av bidragsgivningen uppdras – liksom beträffande 
timbidrag – till kulturnämnden.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03 § 108 att föreslå kommunfullmäktige 
att upphäva beslut 1987-09-23 § 69. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1987-09-23 § 69 gällande att bidrag till  
     studieförbundens lokalkostnader beviljas från och med 1988 med 50   
     procent av redovisade kostnader. Administrationen av bidragsgivningen  
     uppdras – liksom beträffande timbidrag – till kulturnämnden.  
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-08-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1987-09-23 § 69 gällande att bidrag till  
     studieförbundens lokalkostnader beviljas från och med 1988 med 50   
     procent av redovisade kostnader. Administrationen av bidragsgivningen  
     uppdras – liksom beträffande timbidrag – till kulturnämnden.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1987-09-23 § 69 gällande att bidrag till  
     studieförbundens lokalkostnader beviljas från och med 1988 med 50   
     procent av redovisade kostnader. Administrationen av bidragsgivningen  
     uppdras – liksom beträffande timbidrag – till kulturnämnden.  
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 46   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-09-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KF § 117/13 
KS § 184/13 
AU § 194/13   12/KS0192 
Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län 
och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
 
Ärendebeskrivning 
 
En reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län 
och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktions-
nedsättning 2013 - 2014 föreligger. 
 
Revideringar i ny Samverkansöverenskommelse 2013-2014 jämfört med 
Samverkansöverenskommelse 2012-2014: 
 
Punkt 2 Gemensamma överenskommelser reviderad. 
 
Punkt 6 Strategisk planering och ledning 
 
Sekreterare: Samordnare för CM i länet har funktionen som sekreterare för 
ledningsguppen. 
 
Punkt 7 Brukarorganisationers medverkan 
 
Tillkommer brukarorganisationerna skall ges möjlighet att ta del och lämna 
synpunkter på denna överenskommelse inför varje revidering. 
 
Punkt 8 Stöd till anhöriga/närstående helt ny. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-20: 
 
att notera reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
     Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
     funktionsnedsättning 2013 – 2014 samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Socialnämnden beslutar 2013-06-19 § 73 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
funktionsnedsättning 2013 – 2014. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 117/13, Samverkansöverenskommelse mellan 
Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-08-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
     Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
     funktionsnedsättning 2013 – 2014.   
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
     Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
     funktionsnedsättning 2013 – 2014.   
-----  
Sändlista 
Landstinget i Kalmar län 
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KF § 118/13 
KS § 195/13 
AU § 204/13   13/KS0101 
Valdistriktsindelning vid valen 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen se över indelningen i valdistrikt året 
närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. 
 
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast 2013-12-01 
för att beslutet ska kunna tillämpas vid valet 2010.   
 
Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det 
finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 
röstberättigade. 
 
Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns 
synnerliga skäl. 
 
Av bifogad förteckning framgår, att vissa av kommunens valdistrikt omfattar 
färre än 1 000 röstberättigade. Länsstyrelsen noterar särskilt att Söderåkra 3 
valdistrikt endast omfattar 323 röstberättigade och att Torsås 3 valdistrikt 
endast omfattar 389 röstberättigade vid riksdagsvalet. Kommunen uppmanas 
därför att inför de allmänna valen 2014 utreda vilka sammanslagningar eller 
andra förändringar av kommunens valdistriktsindelning som kan genomföras 
så att samtliga valdistrikt omfattas av minst 1 000 röstberättigade. Finner 
kommunen att ändring av valdistriktsgränserna inte kan genomföras på angivet 
sätt ska kommunen ange de särskilda skäl som åberopas för en oförändrad 
valdistriktsindelning. 
 
Länsstyrelsen emotser resultatet av Kommunfullmäktiges översyn av nu 
gällande valdistriktsindelning och eventuellt förslag till ny valdistriktsindelning 
senast 2013-09-30. 
 
Antal röstberättigade 2013-03-01 
 
Valdistrikt Antal röstberättigade 
 
Gullabo      521 
Torsås 1      863 
Torsås 2   1 343   
Torsås 3      389     
Söderåkra 1  1 186 
Söderåkra 2      941  
Söderåkra 3     323   
Fortsättning  
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Fortsättning § 118/13, Valdistriktsindelning vid valen 2014 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att undersöka lokalmöjligheten för förtidsröstning alternativ röstlokal på  
     valdagen för Söderåkra 3. 

 
förslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta: 
 
att Meddela Länsstyrelsen att på grund av avstånd och geografisk belägenhet 
     bör övriga valdistrikt behållas oförändrade. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Yttrande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att valdistrikt Söderåkra 3 tas bort eftersom det inte 
finns någon lämplig röstlokal inom valdistriktet. 
 
Sören Bondesson, S yrkar att även valdistrikt Torsås 3 tas bort. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, C yrkande och 
Sören Bondessons, S yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Håkan Algotssons, C yrkande att valdistrikt Söderåkra 3 tas bort, varvid 
votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, C yrkande och nej = enligt 
Sören Bondessons, S yrkande avges 3 ja-röster och 8 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat att valdistrikt Söderåkra 3 och Torsås 3 tas bort från Torsås kommuns 
valdistriktsindelning. 
 

Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg C   X         

Christofer Johansson C       X         

Marcus Johansson C Margareta Ohlin, FP   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       

Ann-Britt Mårtensson S     X       

Kerstin Ahlberg TP         X       

Håkan Algotsson C       X         

 Summa 3 8  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 118/13, Valdistriktsindelning vid valen 2014 
 
Roland Swedestam, S föreslår att Torsås kommun meddelar Länsstyrelsen att 
Torsås 3 läggs till Torsås 1. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-08-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att Meddela Länsstyrelsen att valdistrikt Söderåkra 3 och Torsås 3 tas bort  
     från Torsås kommuns valdistriktsindelning samt 

 
att övriga valdistrikt behållas oförändrade. 

 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Christofer Johansson och Eva-Kristina Berg samtliga C 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Algotssons, C yrkande. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2013-09-16 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att valdistrikt Söderåkra 3 tas bort. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, C yrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Roland Swedestams, C yrkande att valdistrikt Söderåkra 3 och Torsås 3 
tas bort. 
 

Tilläggsyrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar tillägg med att Söderåkra 3 läggs till Söderåkra 2 
och Torsås 3 läggs till Torsås 1. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunsfullmäktige 
beslutat enligt Roland Swedestams, C tilläggsyrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 118/13, Valdistriktsindelning vid valen 2014 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Meddela Länsstyrelsen att valdistrikt Söderåkra 3 och Torsås 3 tas bort  
     från Torsås kommuns valdistriktsindelning samt 

 
att Söderåkra 3 läggs till Söderåkra 2 och Torsås 3 läggs till Torsås 1. 
 

Reservation 
 
Håkan Algotsson, Christofer Johansson och Maria Karlsson samtliga C 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Algotssons, C yrkande. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Kalmar län 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 av 46   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-09-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 

 
KF § 119/13 
KS § 196/13 
AU § 205/13   13/KS01101 
Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid 
val till kommunfullmäktige 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. 
Beslutar Kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska 
beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i landet. 
 
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 3 § 
kommunallagen). 
 
Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare som ska finnas. Antalet 
ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti 
får i kommunen. 
 
Beslut om antal ersättare ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 
kap 4 § kommunallagen). 
 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut vad gäller 
såväl antalet ledamöter som antalet ersättare. 
 
Indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har 
fler än 6 000 personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera 
valkretsar. 
 
Länsstyrelsen emotser därför i god tid före 2014-04-30 besked om det antal 
ledamöter och ersättare som ska utses i nu valkretsindelade kommuner och i 
förekommande fall det antal ledamöter och ersättare som skall utses i för första 
gången valkretsindelade kommuner. 
 
Antal röstberättigade, 5 566. 
Antal mandat 2010, 35. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-06-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i  
valkretsar ska vara oförändrad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 119/13, Antalet ledamöter och ersättare samt 
indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2014 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Yttrande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att antalet 
ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar ska vara oförändrad. 
 
Roland Swedestam, S yrkar att antalet ledamöter och ersättare ändras från 35 
till 31. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, C 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 7 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat bifall till arbetsutskottets förslag att antalet ledamöter och ersättare 
samt indelning i valkretsar ska vara oförändrad. 
 

Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Eva-Kristina Berg C   X         

Christofer Johansson C       X         

Marcus Johansson C Margareta Ohlin, FP 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       

Ann-Britt Mårtensson S     X       

Kerstin Ahlberg TP       X          

Håkan Algotsson C       X         

 Summa 7 4  

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 119/13, Antalet ledamöter och ersättare samt 
indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2014 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-08-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att meddela Länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i 
     valkretsar ska vara oförändrad. 

 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Roger Isberg, Sören Bondesson och Ann-Britt Mårtensson 
samtliga S reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Swedestams, S 
yrkande. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2013-09-16 
 
Yttrande, proposition och votering 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att antalet 
ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar ska vara oförändrad. 
 
Roland Swedestam, S yrkar att antalet ordinarie ledamöter ändras från 35 till 
31. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Christofer Johanssons, C yrkande 
och Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Christofer Johanssons, C yrkande, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Christofer Johanssons, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestams, S yrkande avges 20 ja-röster och 14 nej-röster. Hur var 
och en röstat framgår av voteringslista nummer 2. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat bifall till kommunstyrelsens förslag att antalet ledamöter och 
ersättare samt indelning i valkretsar ska vara oförändrad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 119/13, Antalet ledamöter och ersättare samt 
indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 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 Jörgen Johansson, 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 Ingemar Skotheim, S   X   

Anita Borg C  X     

Lars Sjöholm MP    X  

Johnny Hansson SD   X   

Margareta Ohlin FP  X     

Emöke Bokor S    X  

Pär Larsson C Maria Karlsson, C X     

Monica Fredriksson 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 Östen Barrdahl, C X    

Birgitta Arvidsson S Britt-Marie Swedestam, S   X   

Magnus Svensson M Anders Palmér, M  X     

Christina Svensson C Elsie Ludwig, C X   

Hans Larsson S    X   

 Summa 20 14   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 119/13, Antalet ledamöter och ersättare samt 
indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2014 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att meddela Länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i 
     valkretsar ska vara oförändrad. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Kalmar län 
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KF § 120/13 
KS § 197/13 
AU § 206/13   13/KS0101 
Valkretsindelningen i Kalmar län vid landstingsval och antalet 
mandat som landstingsfullmäktige ska ha vid valet 2014 med 
mera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt beslut av Kalmar läns landsting är Kalmar län vid landstingsval indelat i 
sex valkretsar. 
 
2014 års landstingsval kommer att äga rum enligt nu gällande valkretsindelning 
om inte landstinget beslutar om annan valkretsindelning. 
 
De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till 
landstingsfullmäktige framgår av 4 kap 5-7 §§ vallagen. 
 
Indelning av valkretsar för valt till landstingsfullmäktige skall beslutas av 
fullmäktige, sedan kommunerna fått tillfälle att yttra sig (4 kap 8 § vallagen). 
 
För att gälla ska beslutet fastställas av Länsstyrelsen (4 kap 8 § vallagen). 
 
Beslut om ändrad valkretsindelning ska för att det ska kunna tillämpas vid valet 
år 2014, fattas av landstingsfullmäktige senast 2013-10-31 (4 kap 8 § vallagen). 
 
Länsstyrelsen emotser därför besked om nuvarande valkretsindelning ska bestå 
vid valet år 2014 eller om ny valkretsindelning ska gälla. 
 
Enligt beslut av Kalmar läns landsting ska antalet mandat i landstings-
fullmäktige uppgå till 67.  
 
Beslut om ändrat antal mandat ska för att det ska kunna tillämpas vid valet år 
2014 fattas före utgången av februari månad 2014 (5 kap 3 § kommunallagen). 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslut om ändring av antalet 
ledamöter. 
 
Länsstyrelsen ska senast 2014-04-30 fastställa antalet fasta valkretsmandat i 
varje valkrets (4 kap 10 § vallagen). 
 
Länsstyrelsen emotser därför besked om det antal mandat som ska gälla så 
snart detta har beslutats. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 120/13, Valkretsindelningen i Kalmar län vid 
landstingsval och antalet mandat som landstingsfullmäktige ska 
ha vid valet 2014 med mera 
 
Antal röstberättigade: 
 
Gullabo, 521 
Torsås 1, 863 
Torsås 2, 1 343 
Torsås 3, 389 
Söderåkra 1, 1 186 
Söderåkra 2, 941 
Söderåkra 3, 323. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-06-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Landstinget att nuvarande valkretsindelning ska vara oförändrad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-08-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Meddela Landstinget att nuvarande valkretsindelning ska vara oförändrad. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Meddela Landstinget att nuvarande valkretsindelning ska vara oförändrad. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Kalmar län 
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KF § 121/13 
KS § 188/13 
AU § 248/13   13/KS0015 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2013-08-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2013-08-01. 
 
1. Gång- och cykel tunnel under E 22 i Bergkvara, 12/KS0126, Maria Kriivel, 

Bergkvara. 
 

2. Ragnabovägen 12/KS0130, Benny Robertsson, Torsås.   
 

3. Bergkvara centrum, 13/KS0075, Lilian Kronmar och Nils-Olof Petersson, 
Torsås.   

 
4. Uppsättning av papperskorg vid kommunhusen, 13/KS0084, Melker Lyth, 

Torsås. 
 

5. Renovera och rusta upp järnvägsbron vid Badhusgatan, 13/KS0090, 
Melker Lyth, Torsås. 

 
6. Cykelväg Söderåkra - Torsås, 13/KS0093, Jan-Erik Persson, Torsås. 

 
7. Upprusta träbro på Björseborundan, 13/KS0112, Agneta Eriksson, 

Bergkvara. 
 

8. Renovera Torskolan, 13/KS0113, Nathalie Thuresson, Torsås. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2013-08-01. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-08-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2013-08-01. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 121/13, Redovisning av medborgarförslag under 
handläggning till och med 2013-08-01 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2013-08-01. 
-----  
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KF § 122/13 
KS § 189/13 
AU § 249/13   13/KS0016 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2013-08-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2013-08-01. 
 
1. Meddelarfrihet och meddelarskydd, 10/KS0218, Torsåspartiet. 

 
2. Miljökompensering, 12/KS0151, Moderaterna. 

 
3. Trygghetsboende i Torsås kommun, 13/KS027. Torsåspartiet. 

 
4. Utreda förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås, 13/KS0040, 

Folkpartiet. 
 

5. Renovering av högstadieskolan i Torsås, 13/KS0041, Irma Folkesson och 
Östen Barrdahl, C. 

 
6. Kallelse i PDF på kommunens hemsida, 13/KS00428, Roger Isberg, S. 

 
7. Minska lärarnas administration, 13/KS0056, Margareta Ohlin och Lina 

Milesson, FP. 
 

8. Vindkraft, 13/KS0074, Monica Fredriksson och Roger Pettersson, TP. 
 

9. Fastställande av den politiska organisationen för kommande mandat- 
period, Henrik Nilsson – Bokor, S. 

 
10. Attraktivt boende i Torsås kommun, 13/KS0104, C, M, KD. 

 
11. Möjlighet att delta i en kommunal musik-/kulturundervisning, 13/KS0105,  

Margareta Ohlin och Lina Milesson, FP. 
 

12. Planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i Torsås, 13/KS0106,  
Margareta Ohlin och Lina Milesson, FP. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 122/13, Redovisning av motioner under hand-
läggning till och med 2013-08-01 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2013-08-01. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-08-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2013-08-01. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2013-08-01. 
-----  
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KF § 123/13 
KS § 190/13 
AU § 209/13 
KF § 59/13   13/KS0084 
Medborgarförslag – Uppsättning av papperskorg vid 
kommunhuset 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Melker Lyth, Torsås gällande uppsättning av 
papperskorg vid kommunhuset. 
 
Melker Lyth önskar att Torsås kommun sätter upp en papperskorg vid statyn 
”Det var dans bort i vägen” och en papperskorg vid bänkarna utanför 
kommunhuset. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-04-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Uppsättning av papperskorg vid kommun- 
     huset till tekniska nämnden för beredning. Därefter åter till kommun- 
     fullmäktige. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-06-04 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-05-07 § 15 att ombesörja uppsättning av en 
papperskorg vid statyn ”Det var dans bort i vägen”. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-06-04 kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att tekniska nämnden ombesörjer att en papperskorg sätts upp vid statyn ”Det  
     var dans bort i vägen,  
 
att medborgarförslaget - Uppsättning av papperskorg vid kommunhuset  
     härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-08-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att tekniska nämnden ombesörjer att en papperskorg sätts upp vid statyn ”Det  
     var dans bort i vägen,  
 
att medborgarförslaget - Uppsättning av papperskorg vid kommunhuset  
     härmed anses besvarat. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 123/13, Medborgarförslag – Uppsättning av 
papperskorg vid kommunhuset 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att tekniska nämnden ombesörjer att en papperskorg sätts upp vid statyn ”Det  
     var dans bort i vägen,  
 
att medborgarförslaget - Uppsättning av papperskorg vid kommunhuset  
     härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Melker Lyth, Torsås 
Tekniska nämnden 
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KF § 124/13 
KS § 191/13 
AU § 250/13 
KF § 106/13   13/KS0113 
Medborgarförslag – Renovera Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Nathalie Thuresson, Torsås gällande att 
åtgärda Torskolans bristande arbetsmiljö. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-06-10: 
 
att överlämna medborgarförslag – Renovera Torskolan till kommunstyrelsen 
     för beredning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja 
     projektering av Torskolans högstadium anses medborgarförslaget härmed  
     besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-08-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja 
     projektering av Torskolans högstadium anses medborgarförslaget härmed  
     besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja 
     projektering av Torskolans högstadium anses medborgarförslaget härmed  
     besvarat. 
-----  
Sändlista 
Nathalie Thuresson, Torsås 
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KF § 125/13   13/KS0126 
Medborgarförslag – Tätning av dämningsvall, Gölen, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Bengt Elofsson, Torsås gällande att täta 
dämningsvallen som läcker vid Gölen i Torsås. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslag – Tätning av dämningsvall, Gölen, Torsås till  
     tekniska nämnden/bygg-och miljönämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
Bygg-och miljönämnden 
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KF § 126/13 
KS § 198/13 
AU § 252/13 14/KS0001 
Sammanträdestider 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på sammanträdestider för 2014 föreligger enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  14 Augusti  19 
Februari  11 September  2, 16 
Mars  4, 18 Oktober  7, 21 
April  1, 15 November  4, 18 
Maj  6 December  2 
Juni  3     
 
Arbetsutskottets sammanträde börjar klockan 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till 
arbetsutskottets sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses 
behandlas på arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 

Personalutskottet 
 
Februari   4 Augusti  12 
Mars   11 September  9 
April  8 Oktober  -- 
Maj  6 November  11 
Juni  16 December  9 
 
 
Sammanträdet börjar klockan 08.30 om inget annat bestäms.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 

 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  28 Augusti  26 
Februari  25 September  30 
Mars  25 Oktober  28 
April  29 November  25 
Maj  20  
 
Sammanträdet börjar klockan 17.30 om inget annat bestäms. 
  
Plats: Korrespondensgymnasiet, Torsås 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 126/13, Sammanträdestider 2013 
 
Kommunfullmäktige 
 
Februari  10 September  22 
Mars  17 Oktober  20 
April  14 November  17 
Maj  12 December  3 (val),15 
Juni  9   
 
Sammanträdet börjar klockan 18.30 om inget annat bestäms, förutom den 17 
november och 15 december, då sammanträdet börjar klockan 18.00.  
 
Plats: Folkets hus i Torsås. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-08-27 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2014 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen, 
 
att uppmana övriga nämnder att upprätta och godkänna sina sammanträdes- 
     tider för 2014 utifrån kommunstyrelsens sammanträdesdatum. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2014 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland, Barometern och 
     Kalmar Läns Tidning. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2014 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland, Barometern och 
     Kalmar Läns Tidning. 
-----  
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KF § 127/13   13/KS0144 
Medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jens Johansson, Bergkvara gällande 
trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara.  
 
Vägen är väldigt smal och sikten är bitvis helt skymd. Trots detta kör bilar, 
bussar, lastbilar med flera förbi i hastigheter avsevärt högre än tillåtna 50 km 
per timme.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara 
     till tekniska nämnden/trafiknämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden/Trafiknämnden 
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KF § 128/13   13/KS0148 
Medborgarförslag – Sanitära olägenhet, kajor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Åke Sjöholm, Bergkvara gällande den sanitära 
olägenheten som kajorna utgör. 
 
De höga träden utgör en samlingsplats för kajorna och då de med sitt oväsen 
och den stora hälsorisk som deras avföring utgör är en sanitär olägenhet. Inga 
träd får vara högre än 7 meter inom Bergkvara, Söderåkra och Torsås. 
 
Markägarna ska själv stå för nedtagandet till lämplig höjd. Detta ska gälla alla 
träd som är vildväxande.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslag – Sanitär olägenhet, kajor till bygg- och miljö-  
     nämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 129/13   13/KS0149 
Avisering om avsägelse av uppdrag, Centerpartiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, C aviserar om avsägelse av uppdraget som kommun-
styrelsens ordförande i Torsås kommun. 
 
Eftersom frågan om vem som kommer att föreslås ta över uppdraget för 
närvarande är föremål för överläggning i de politiska partier, som har 
kommunfullmäktiges förtroende att leda kommunen, så finns det ännu inte 
något färdigt förslag att fatta beslut om. För att inte förlänga beslutsprocessen 
är det ändå inget som hindrar att kommunfullmäktige redan nu ger ett uppdrag 
till valberedningen att komma in med ett nytt förslag till kommunstyrelse- 
ordförande så fort beredningen av ärendet är klart. 
 
Avsägelse av uppdraget och datum för verkställighet lämnas in så fort det finns 
ett förslag från Centerpartiet som har majoritetens stöd. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att uppdra åt valberedningen att komma in med ett nytt förslag till uppdraget 
     som kommunstyrelsens ordförande i Torsås kommun,  
 
att notera inkommen avisering av uppdraget som kommunstyrelsens  
     ordförande i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Valberedningens ordförande 

 


