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Kommunfullmäktige 2014-03-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2014-03-17, 18.30 – 21.30       
 Sammanträdet ajourneras mellan 19.10 – 19.15.  
      
Beslutande Enligt deltagarlista, bilaga 1 
   
   
   
   
    
        
        
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Steve Sjögren, Jan Fors, Magnus Dahl, Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR  

§ 11  
 Individ och familjeomsorgschef Lena Wernersson § 12    
   
   
   
   
Utses att justera Marcus Johansson, C och Monica Fredriksson, TP       
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2014-02-19   
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 10 - 32   

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

 Justerande Marcus Johansson                               Monica Fredriksson  

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

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunfullmäktige    

 
Sammanträdesdatum 

 
2014-02-10 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-02-19    Datum för anslags 
nedtagande 

2014-04-10 

    
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 Nej Jonny Engström 

Sören Bondesson, S Ja       

Eva-Kristina Berg, C Ja   

Roger Pettersson, TP Ja   

Henrik Nilsson Bokor, S Ja   

Sten Bondesson, C, ordförande Ja   

Kjell Johansson, KD Ja   

Christina Lönnqvist, S Ja       

Ewy Svensson, M Ja       

Marcus Johansson, C Ja   

Peter Ludvigsson, S Ja   

Jörgen Johansson, C Ja   

Lars Sjöholm, MP Ja   

Johnny Hansson, SD Nej        

Margareta Ohlin, FP Ja   

Emöke Bokor, S Nej    

Pär Larsson, C Ja   

Monica Fredriksson, TP Ja   

Bernt Nykvist, S Ja       

Magnus Nilsén, M Ja       

Lena Gustafsson, V Ja    

Irma Folkesson, C  Ja       

Jill Jonsson, S Ja       

Åsa Haglund – Rosenborg, C  Ja  

Christer Söderholm, KD, 1:e vice ordförande  Nej Kjell Mattsson, KD 

Roger Isberg, S Ja       

Linda Eriksson, C Nej Maria Karlsson, C 

Birgitta Arvidsson, S Ja  

Magnus Svensson, M Ja   

Christina Svensson, C Ja       

Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 10 - 32   
 
§ 10 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, Centerpartiet 
§ 11 Förbundsordning Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 12 Icke verkställda beslut kvartal III och IV, 2013 
§ 13 Interpellation – Rätten att få använda kontanter  
§ 14 Motion – Trygghetsboende i Torsås kommun 
§ 15 Motion – Fastställande av den politiska organisationen för 

kommande mandatperiod 
§ 16 Motion – Miljökompensering  
§ 17 Verksamhetsplan 2014  
§ 18 Ny ledamot i bygg- och miljönämnden, Socialdemokraterna 
§ 19 Socialnämndens reglemente 
§ 20 Ansvarsfråga gällande Stenmjölsplan, Malmen 
§ 21 Speakers Corner 
§ 22 Medborgarförslag – Cykelväg Söderåkra - Torsås   
§ 23 Medborgarförslag – Bygg en gång/cykel tunnel under E22 
§ 24 Medborgarförslag – Ragnabovägen 
§ 25 Medborgarförslag – Tätning av dämningsvall, Gölen   
§ 26 Medborgarförslag – Sanitära olägenhet, kajor 
§ 27 Medborgarförslag – Upprustning av träbro på ”Björseborundan” 
§ 28 Medborgarförslag – Dränera Ekbacken i Söderåkra 
§ 29 Sammanträdestider under oktober – december 2014 
§ 30 Avsägelse ersättare i kommunstyrelsen, Centerpartiet  
§ 31 Avsägelse ersättare i bygg- och miljönämnden, Torsåspartiet  
§ 32 Medborgarförslag – Utöka VA-området i Djursvik 
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Mellan klockan 18.00 – 18.20 anordnas Speakers corner för allmänheten. Ingen 
gick upp i talarstolen. 
 

 
KF § 10/14   14/KS0027 
Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, Centerpartiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut 2014-02-19 om ny ledamot/ersättare i kommun-
fullmäktige efter avgående ledamot Anita Borg, C från och med 2014-02-19 – 
2014-10-14. 
 
Ledamot: 
 
Jörgen Johansson 
Laduryd 303 
385 98 Bergkvara 
 
Ersättare: 
 
Anita Petersson 
Bällstorp 303 
385 95 Torsås  
-----  
Sändlista 
Jörgen Johansson 
Anita Petersson 
Löneavdelningen 
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KF § 11/14 
KS § 47/14 
AU § 54/14   14/KS0041 
Revidering förbundsordning, Kalmarsundsregionens Renhållare 
KSRR  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR är ett kommunalförbund med 
medlemmar från Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommun. 
 
Förslag på förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 
Renhållare KSRR föreligger med anledning av utökat samarbete med 
Oskarshamns kommun.  

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-02-114 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till utökat samarbete med Oskarshamns kommun. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-02-25 
 
Revideringar i Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR, förbundsordning §§ 
6 och 10: 
 
1. Arbetsutskott i stället för presidium. 
2. Varje medlemskommun som inte har en ordförandepost har en ledamot i 
    arbetsutskottet. 
3. Revisorerna utses av två av medlemskommunerna, en från varje. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-02-25: 
 
att bjuda in representant från Kalmarsundsregionens Renhållare till kommun- 
     fullmäktige, för en redovisning av reviderad förbundsordning. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad förbundsordning för Kalmarsundsregionens  
     Renhållare KSRR. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2014-03-17 
 
Jan Fors, Magnus Dahl och Steve Sjögren från Kalmarsundsregionens 
Renhållare presenterar verksamheten och förslag till förbundsordning med 
anledning av att Oskarshamns kommun blir ny förbundsmedlem vid nästa års- 
skifte. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 11/14, Revidering förbundsordning, 
Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR  
 
Håkan Algotsson, C informerar om att kommunstyrelsen i Mörbylånga 
kommun har beslutat att lämna yttrande gällande § 6 och § 13 i förbunds-
ordningen enligt övervägande. 
 
Enligt begäran från Roland Swedestam, S ajourneras sammanträdet mellan 
19.10 – 19.15 innan kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna. 
 
Våra synpunkter har blivit tillgodosedda jämfört med ursprungsförslaget och vi 
är i stort positiva till förslaget, men anser att beslut kan tas vid nästa samman-
träde i april 2014 säger Roland Swedestam, S. 
 
Håkan Algotsson, C anser också att beslut om förbundsordningen kan tas i 
kommunfullmäktiges sammanträde i april 2014. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ärendet gällande reviderad förbundsordning för Kalmarsundsregionens  
     Renhållare KSRR återkommer i kommunfullmäktiges sammanträde i april  
     2014.  
-----  
Sändlista  
Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 
För kännedom, Kalmar kommun, Nybro kommun, Mörbylånga kommun 
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KF § 12/14 
KS § 45/14 
AU § 50/14 
KS § 17/14 
AU § 397/13   13/KS0091 
Icke verkställda beslut kvartal III och IV, 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 III, 2013 
 
Antal icke verkställda beslut: 20 
Typ av bistånd: LSS (1) 
 Boendestöd (9) 

 Daglig verksamhet (6) 
 Individ- och familje- 

 omsorgen (4) 
Antal dagar från beslut till rapportering: LSS 116 
 Boendestöd 11 579 

 Daglig verksamhet 7 300 
     Individ- och familje- 

 omsorgen 906 
Antal män: 0, 3, 2, 1 
Antal kvinnor 1, 6, 4, 3 
 
LSS-beslut (1 beslut) är verkställt under 3:e kvartalet (2013-19-16). 
 
När det gäller boendestöd (9 beslut) och daglig verksamhet (6 beslut) så är 
dessa beslut fattade under perioden 2006-01-01 till 2012-02-25. Samtliga 15 
beslut är verkställda under 3:e kvartalet (2013-09-30). 
 
Individ- och familjeomsorgen/kontaktperson/familj (4 beslut). Ett beslut har 
upphört 2013-07-03 då ansökan om kontaktperson återtagits. Ett beslut har 
avbrutits under kvartal II då den enskilde begärt byte av kontaktfamilj samt 
ytterligare två beslut. Det tre sistnämnda besluten har inte kunnat verkställas 
på grund av resursbrist (kontaktperson/familj). 
Fortsättning 
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Fortsättning § 12/14, Icke verkställda beslut kvartal III och IV, 
2013    
 
Arbetsutskottet föreslår 203-12-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2013. 
 

Rapport kvartal IV, 2013 
 
Antal icke verkställda beslut: 5 
Typ av bistånd: Individ- och familje- 
 omsorgen  
 (kontaktperson/familj) 
Antal dagar från beslut till rapportering: 1 168 
Antal män: 0 
Antal kvinnor 5 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-01-28: 
 
att uppdra åt socialnämnden att vid kommunfullmäktiges sammanträde  
     redovisa rapporten över icke verkställda beslut kvartal III, 2013. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta 2014-01-28 och 2014-02-25: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III och IV,  
     2013. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2014-03-17 
 
Individ och familjeomsorgschef Lena Wernersson redovisar rapporten över 
icke verkställda beslut kvartal III och IV, 2013. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III och IV,  
     2013. 
-----  
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KF § 14/14   14/KS0069 
Interpellation – Rätten att få använda kontanter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP ställd interpellation till kommunalrådet Håkan Algotsson, 
C angående rätten att få använda kontanter. 
 

 Är du redo, att verka för Torsås kommun på egen hand eller tillsammans 
med andra närliggande kommuner, ställa krav i upphandlingspolicyer och 
dylikt, att banker som vår kommun arbetar med skall erbjuda kommun-
invånarnas kontanthantering? 

 Ser du några andra möjligheter för vår kommun, att säkra tillgången till 
trygg kontanthantering där banken lagt ner eller slutat erbjuda det? 

 
Kommunalrådet Håkan Algotssons, C redovisar svaret på interpellationen: 
 
Den förändring som bankerna har genomfört de senaste åren gällande kontant-
hantering på lokala kontor har väckt stor irritation bland många kommun-
innevånare och innebär också en försämring av servicen ur flera olika aspekter. 
Margareta nämner i interpellationen några exempel. Vi har av detta skäl haft ett 
möte med den lokala ledningen för Swedbanks kontor i Torsås för att 
diskutera frågan. 
 
Banken anger flera olika skäl som ligger bakom förändringen. Det handlar till 
exempel om att kontanthanteringen är kostsam, att man vill minska risken för 
rån och skapa en tryggare arbetsplats och att man av miljöskäl vill minska 
mängden värdetranporter. 
 
Vi måste nog konstatera att denna utveckling inte avgörs av de lokala 
bankkontoren utan styrs av mer centrala beslut. Detta innebär att det är svårt 
att se att Torsås kommun ensam kan ha någon större påverkan i frågan. Förre 
rikspolischefens Björn Erikssons uttalande om att kommuner skulle ”bojkotta” 
vissa banker anser jag vara mycket svårt att genomföra i praktiken.  
 

 Personligen har jag inget emot att delta i en samverkan med andra 

kommuner för att öka trycket på att bankernas kontanthantering skall 

förbättras. Däremot tror jag inte att Torsås kommun ensam kan påverka 

frågan i någon större utsträckning. 

 

 Jag anser inte att det är lämpligt att kommunerna tar över denna form av 

bankverksamhet och det är enligt min uppfattning inte heller förenligt med 

lagstiftningen. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 13/14, Interpellation – Rätten att få använda 
kontanter 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen – Rätten att få använda kontanter härmed anses föredragen, 
 
att redovisat svar från kommunalrådet på interpellationen, noteras. 
-----  
Sändlista 
Margareta Ohlin, KD  
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KF § 14/14 
KS § 30/14 
AU § 302/13 
AU § 106/13 
KF § 17/13   13/KS0027 
Motion – Trygghetsboende i Torsås kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson och Roger Pettersson, Torsåspartiet hemställer i en motion 
att Torsås Bostads AB får i uppdrag att ta fram nya exempel på hur om-
fattande renoveringar som ändå måste göras, kan anpassas för ökad 
tillgänglighet och med gemensamhetsutrymme som kan var önskvärt och 
överslagsmässigt merkostnaden som då uppstår. Då får kommunfullmäktige 
alternativ att välja emellan.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Trygghetsboende i Torsås kommun överlämnas till social-  
     nämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
Socialnämnden beslutar 2013-02-20 § 20 att ställa sig bakom socialnämndens 
ordförande Ewy Svenssons, M svar på skrivelsen daterad 2013-01-29 och 
överlämna svaret till kommunfullmäktige. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att inhämta yttrande från Torsås Bostads AB på motionen - Trygghetsboende i  
     Torsås kommun samt 
 
att noter socialnämndens ordförande Ewy Svenssons, M skrivelsen daterad  
     2013-01-29. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-10-01 kommunstyrelsen besluta:  
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Trygghetsboende i Torsås kommun med hänvisning till  
     kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 154, att ge ägardirektiv till Torsås  
     Bostads AB att i samarbete med socialnämnden projektera trygghetsboende 
     på det planlagda området Badhusgatan/Norra Tångvägen 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 44   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2014-03-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 14/14, Motion – Trygghetsboende i Torsås 
kommun 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2014-01-28 kommunfullmäktige 
besluta:  
 
att avslå motionen – Trygghetsboende i Torsås kommun med hänvisning till  
     kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 154, att ge ägardirektiv till Torsås  
     Bostads AB att i samarbete med socialnämnden projektera trygghetsboende 
     på det planlagda området Badhusgatan/Norra Tångvägen 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Kommunfullmäktige beslutar:  
 
att avslå motionen – Trygghetsboende i Torsås kommun med hänvisning till  
     kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 154, att ge ägardirektiv till Torsås  
     Bostads AB att i samarbete med socialnämnden projektera trygghetsboende 
     på det planlagda området Badhusgatan/Norra Tångvägen 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Monica Fredriksson, TP 
Roger Pettersson, TP 
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KF § 15/14 
KS § 31/14 
AU § 378/13   13/KS0082 
Motion – Fastställande av den politiska organisationen för 
kommande mandatperiod, sammanställning av inkomna 
yttrande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S hemställer i en motion att ny politisk organisation för 
kommande mandatperiod fastställs. 
 
När 2012 års budget fastställdes av kommunfullmäktige i Torsås 2011-11-28,  
§ 163 beslutas efter yrkande från Marie Jansson, KD samt bifallsyrkande från 
Roland Swedestam, S om en “Översyn av den politiska organisationen”: 
 
- att den politiska organisationen ses över och eventuellt göra om den så att det finns en 
     kommunstyrelse och utifrån denna utskott. 
 
Beslutet har inte genomförts, men de anslagna pengarna till översynen på  
100 000 kronor finns med i 2013 års budget. 
 
För att förtydliga det av fullmäktige fattade beslutet om organisationsöversyn 
och för att säkerställa att beslut om ny politisk organisation för kommande 
mandatperiod fattas i god tid föreslås att kommunfullmäktige i Torsås beslutar: 
 
att en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med en representant från varje parti i 
     kommunfullmäktige, 
 
att beslut om ny politisk organisation för kommande mandatperiod fattas på  
     kommunfullmäktiges februarisammanträde 2014. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08 att inhämta partigruppernas synpunkter på 
motionen. 
 
Socialdemokraterna 

Motionens avsikt är att en ny parlamentarisk arbetsgrupp skall skyndsamt 
tillsätts för att ta fram förslag på ny politisk organisation för beslut i 
kommunfullmäktige i början av valåret 2014 och införande från den nya 
mandatperiodens start. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 15/14, Motion – Fastställande av den politiska 
organisationen för kommande mandatperiod, sammanställning 
av inkomna yttrande 
 
Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet 
 
Anser att den nuvarande politiska organisationen i Torsås kommun har orsakat 
vare sig utdragna beslutsprocesser eller lett till att det har utvecklats så kallade 
nämndspartier. Tvärtom har det funnits en väl fungerande dialog mellan 
politiker i nämnder och kommunstyrele och att nämnderna har arbetet med 
stor respekt för de demokratiska besluten. 
 
Nackdelar med en renodlad kommunstyrelseorganisation: 
 

 Begränsad grupp personer som har allt inflytande och förväntas ta ansvar 
för hela det kommunala serviceområdet. 

 Stora krav på kunskaper som kommunstyrelsens ledamöter måste besitta 
alternativt måste man acceptera att ansvariga politiker måste ta beslut i 
frågor som man inte har mycket kunskap om. 

 Kommunstyrelens dagordning blir omfattande vilket innebär heldags-
sammanträde minst en gång i månaden. 

 Intresserade av det kommunala uppdraget måste avstå eftersom man inte 
kan avsätta så stor del av sin tid för detta. 

 
Avstå från att införa en ny politisk organisation inför nästa mandatperiod. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till motionen – fastställande av den 
politiska organisationen för kommande mandatperiod. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar avslag på motionen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Henrik Nilsson Bokors, S yrkande 
och avslagsyrkandet finner han att arbetsutskottet beslutat att avslå yrkandet 
varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Håkan Algotssons yrkande, C och nej = enligt 
Henrik Nilsson Bokors, S yrkande avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var 
och en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Arbetsutskottet har sålunda 
beslutat att avslå motionen - fastställande av den politiska organisationen för 
kommande mandatperiod. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 15/14, Motion – Fastställande av den politiska 
organisationen för kommande mandatperiod 
 

Omröstningslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S   X  

Eva-Kristina Berg C   X         

Mona Magnusson  M Ewy Svensson, M  X         

Roland Swedestam  S     X       

Håkan Algotsson C       X         

 Summa 3 2   

 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Henrik Nilsson Bokors, S yrkande. 
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att en utvärdering göras av kultur- och fritids-
utskottet samt socialnämndens och bildningsnämndens gemensamma arbets-
grupp. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-19 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen - fastställande av den politiska organisationen för 
     kommande mandatperiod, 
 
att en utvärdering görs av kultur- och fritidsutskottet samt socialnämndens 
     och bildningsnämndens gemensamma arbetsgrupp. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 15/14, Motion – Fastställande av den politiska 
organisationen för kommande mandatperiod 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-01-28 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för 
sin motion, där en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med en representant 
från varje parti i kommunfullmäktig. 
 
Vid av ordförande ställd proposition att avslå motionen och Henrik Nilssons 
Bokors, S yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att avslå motionen 
– Fastställande av den politiska organisationen för kommande mandatperiod 
varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = att avslå motionen och nej = enligt Henrik Nilssons 
Bokors, 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 
avslå motionen. 

 
Omröstningslista nummer 2 
 

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

Christofer Johansson C   X    

Marcus Johansson C   X    

Mona Magnusson M Ewy Svensson, M X     

Mats Olsson KD  X   

Roland Swedestam S    X  

Henrik Nilsson Bokor S    X  

Sören Bondesson S     X  

Ann-Britt Mårtensson S   X  

Kerstin Ahlberg TP     X  

Håkan Algotsson C  X   

    Summa 6 5   
 

Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson, Ann-Britt 
Mårtensson samtliga S reserverar sig mot beslutet till förmån för Henrik 
Nilsson Bokors, S yrkande.   
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 15/14, Motion – Fastställande av den politiska 
organisationen för kommande mandatperiod 
 

Protokollsanteckning 
 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare vill få antecknat till protokollet att 
han reserverar sig mot beslutet till förmån för Henrik Nilssons Bokors, S 
yrkande. 

 
Kommunstyrelsen föreslår 2014-01-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avslå motionen - fastställande av den politiska organisationen för 
     kommande mandatperiod, 
 
att en utvärdering görs av kultur- och fritidsutskottet samt socialnämndens 
     och bildningsnämndens gemensamma arbetsgrupp. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2014-03-17 
 
Henrik Nilsson Bokor, S återkopplar till nyheter i kommunallagen samt till den 
utredning inom socialförvaltningen som Unik Resurs genomfört och hoppas 
på att en ny majoritet kan ta ett beslut om ny politisk organisationsstruktur 
efter som det finns all anledning till en sådan översyn.  
 

Tilläggsyrkande och proposition  
 
Roland Swedestam, S yrkar tillägg med att kommunstyrelsen ansvarar för att en 
utvärdering görs av kultur- och fritidsutskottet samt om socialnämndens och 
bildningsnämndens gemensamma arbetsgrupp under 2014. 
  
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla tilläggsyrkandet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå motionen - fastställande av den politiska organisationen för 
     kommande mandatperiod, 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för att en utvärdering görs av kultur- och 
     fritidsutskottet samt om socialnämndens och bildningsnämndens  
     gemensamma arbetsgrupp under 2014. 
----  
Sändlista 
Henrik Nilsson Bokor, S 
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KF § 16/14 
KS § 32/14 
AU § 399/13 
AU § 329/13 
KF § 146/12   12/KS0151 
Motion – Miljökompensering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Moderaterna i Torsås hemställer i en motion att Torsås kommun ökar sin 
miljömedvetenhet och bidrar till minskad klimatpåverkan. Flera kommuner 
och landsting i landet klimatkompenserar som en del i sitt miljöarbete. 
 
Moderaterna i Torsås yrkar: 
 
att Torsås kommun snarast börjar miljökompensera sina flygresor, 
 
att Torsås kommun snarast utreder möjligheten att införa ett system för hur 
övriga transporter och resor som politiker och kommunmedarbetare gör inom 
och utanför kommunen kan miljökompenseras. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-10-15: 
 
att överlämna motionen – Miljökompensering till bygg- och miljönämnden för  
     beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-08 
 
Handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att bygg- och 
miljönämnden 2013-09-17 § 136 antar förslag daterat 2013-03-15 från 
länsgemensam arbetsgrupp gällande Klimatkompensering av samhällsbetalda 
resor i Kalmar län. Att avvecklingsplan ersätts med en utvecklingsplan med 
tillhörande aktiviteter för att underlätta övergången från fossilbaserad bilpark 
till en fossilbränslefri sådan samt att vidarebefordra förslaget till kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige för antagande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-08: 
 
att inhämta mer uppgifter i ärendet, därefter åter till arbetsutskottet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-12-03 
 
Klimat- och energisamordnare Annika Persson Åberg informerar om den 
mängd bilar och resor som utförts under 2012. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 16/14, Motion – Miljökompensering 
 
Vid årsskiftet 2012 fanns det tolv etanolbilar var av tre inom kommunstyrelsen 
och sex på socialförvaltningen, dessa är inte bortplockade från den totala 
kostnaden 829 140 kronor (kostnad för klimatkompensering flyg 10 %, bil 5 % 
totalt 44 460 kronor) vilket de borde vara. Det går inte att utläsa i ekonomi-
hanteringen unika bränslekostnader. Kostnaden för tekniska nämnden syns 
inte då en stor del av kostnaden går till arbete och arbetsfordon som inte 
behöver kompenseras. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-12-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta förslag till Klimatkompensering av samhällsbetalda resor  
     i Kalmar län daterad 2013-03-15, 
 
att avvecklingsplan ersätts med en utvecklingsplan med tillhörande aktiviteter  
     för att underlätta övergången från fossilbaserad bilpark till en fossilbränsle-   
     fri sådan, 
  
att med hänvisning till ovanstående anses motionen – Miljökompensering  
    härmed besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-01-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och anta förslag till Klimatkompensering av samhällsbetalda resor  
     i Kalmar län daterad 2013-03-15, 
 
att avvecklingsplan ersätts med en utvecklingsplan med tillhörande aktiviteter  
     för att underlätta övergången från fossilbaserad bilpark till en fossilbränsle-   
     fri sådan, 
  
att med hänvisning till ovanstående anses motionen – Miljökompensering  
    härmed besvarad. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och anta förslag till Klimatkompensering av samhällsbetalda resor  
     i Kalmar län daterad 2013-03-15, 
 
att avvecklingsplan ersätts med en utvecklingsplan med tillhörande aktiviteter  
     för att underlätta övergången från fossilbaserad bilpark till en fossilbränsle-   
     fri sådan, 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 16/14, Motion – Miljökompensering 
 
att med hänvisning till ovanstående anses motionen – Miljökompensering  
    härmed besvarad. 
-----  
Sändlista 
Moderaterna i Torsås 
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KF § 17/14 
KS § 36/14 
AU § 59/14 
KS § 1/14 13/KS0178 

Verksamhetsplan 2014      

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen. 
 
Gemensamt arbetas fram ett material med exempel för kommunstyrelsens 
uppdrag 2014. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-02-11 redovisar samtliga nämnder sina 
mål och uppdrag för 2014. Kommunstyrelsen får nämndernas beslutade 
verksamhetsplaner 2014-02-25 och kommunfullmäktige tar ställning  
2014-03-17. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar arbetsmaterialet för kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för 2014. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm, bildningschef Håkan Petersson och 
tillförordnad socialchef Jan Ekdahl redovisar respektives nämnders mål och 
uppdrag för 2014. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-02-11: 
 
att kommunchefen sammanställer och färdigställer kommunstyrelsens 
     verksamhetsplan för 2014, 
 
att i övrigt noter informationen, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2014-02-25. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-02-25 
 
Socialnämndens, bildningsnämndens, bygg- och miljönämndens och tekniska 
nämndens verksamhetsplaner för 2014 föreligger. 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens verksamhetsplan för 
2014.  
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 44   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2014-03-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 17/14, Verksamhetsplan 2014 
 
Ledamöterna var överens om några mindre revideringar i kommunstyrelsens 
verksamhetsplan såsom 
 

 satsning funktionshinder/tillgänglighet,  

 avgifter till Sveriges kommuner och landsting samt andra organisationer 
specificeras som en egen post,  

 revidering i texten gällande kvinnligt företagande. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-02-25 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna kommunstyrelsens, socialnämndens, bildningsnämndens, bygg- 
     och miljönämndens och tekniska nämndens verksamhetsplaner för 2014. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2014-03-17 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla yrkandet. 
  

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna kommunstyrelsens, socialnämndens, bildningsnämndens, bygg- 
     och miljönämndens och tekniska nämndens verksamhetsplaner för 2014. 
-----   
Sändlista  
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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KF § 19/14 
KF § 6/13   14/KS0033 
Avsägelse politiska uppdrag, Socialdemokraterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bernt Nykvist, S avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot och 2:e vice 
ordförande i bygg- och miljönämnden 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-02-10: 
 
att inkommen avsägelse från Bernt Nykvist, S beviljas samt 
 
att lämna avsägelsen för beredning till valberedningen. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2014-03-17: 
 
Förslag från Socialdemokraterna på ny ledamot efter avgående ledamot Bernt 
Nykvist, S är: 
 
2:e vice ordförande, Hans Larsson, S 
Ordinarie ledamot, Björn Pettersson, S 
Ersättare: Sven-Erik Tornéus, S  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utse Hans Larsson, S som ny 2:e vice ordförande, Björn Pettersson som 
     ordinarie ledamot och Sven-Erik Tornéus som ersättare i bygg- och  
     miljönämnden. 
-----  
Sändlista 
Hans Larsson, S 
Björn Pettersson, S 
Sven-Erik Tornéus, S  
Bygg- och miljönämnden 
Personalavdelningen 
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KF § 19/14 
KS § 14/14 
AU § 19/14   13/KS0191 
Socialnämndens reglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nytt förslag till reglemente föreligger från socialnämnden.  
 
Förändringarna beror på att kommunens flyktingsmottande samt arbets-
marknadsenheten Vågen förts över till socialnämnden från kommunstyrelsen. 
Vidare finns ett tillägg om att socialnämnden administrerar och samordnar 
aktiviteterna gällande Rådet för funktionshinderfrågor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-01-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa förslag till reglemente för socialnämnden. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-01-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa förslag till reglemente för socialnämnden. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa förslag till reglemente för socialnämnden. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KF § 20/14 
KS § 43/14 
AU § 48/14   13/KS0086 
Ansvarsfråga gällande Stenmjölsplan Malmen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-11-28 § 126 att ansvaret för stenmjölsplan 
övergår till kultur- och fritidsnämnden. 

 
I samband med att brister angående elsäkerheten vid grusplanen Malmen fram- 
kommit till bildningsnämnden aktualiserades frågan om vem som innehar 
eldriftsansvaret i kommunen. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-04-08 § 79 att skicka förfrågan till kommun-
styrelsen angående vem som är eldriftsansvarig för Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-05-28 att stenmjölsplan på Malmen ska ingå i 
tekniska nämndens ansvarsområde. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-02-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att huvudman för stenmjölsplan på Malmen är tekniska nämnden. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-02-25 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att huvudman för stenmjölsplan på Malmen är tekniska nämnden. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att huvudman för stenmjölsplan på Malmen är tekniska nämnden. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 21/14  12/KS0066 
Speakers Corner  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-06-10 § 99 att under en sex månaders 
period prova att upprätta en Speakers Corner innan kommunfullmäktiges 
sammanträde mellan klockan 18.00 – 18.20 i Folkets hus och därmed 
besvarades inlämnat medborgarförslag om att upprätta en Speakers Corner i 
byn. 
 

Kommunfullmäktiges presidiums behandling 2014-02-25 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-16 och 2013-10-07 var talar-
stolen tom. 2013-11-18 och 2013-12-16 utgick Speakers Corner. Vid 
sammanträdet 2014-02-10 var en person uppe i talarstolen. 
 

Kommunfullmäktiges presidiums föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avstå från att fortsätta med Speakers Corner i samband med kommun- 
     fullmäktiges sammanträde och i stället invänta kommunens utveckling 
     inom sociala medier.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avstå från att fortsätta med Speakers Corner i samband med kommun- 
     fullmäktiges sammanträde och i stället invänta kommunens utveckling 
     inom sociala medier.  
-----  
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KF § 22/14 
KS § 25/14 
AU § 318/13 
AU § 207/13 
KF § 69/13   13/KS0093 
Medborgarförslag – Cykelväg Söderåkra - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås gällande cykelväg 
mellan Söderåkra - Torsås. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Cykelväg Söderåkra - Torsås till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Cykelväg Söderåkra - Torsås till tekniska  
     nämnden beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-08 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-09-10 § 47 att anta upprättat yttrande som 
svar på medborgarförslaget och överlämna det till kommunstyrelsen.  
 
Under 2013 – 2014 tar länets kommuner tillsammans med Kalmar Läns Trafik, 
Trafikverket och Regionförbundet fram en cykelstrategi med fokus på turism, 
regionalt cykelnät och cykling i kombination med kollektivtrafik. Strategin ska 
utgöra underlag för prioriteringar. Cykelåtgärderna ska bland annat medverka 
till att knyta ihop orter som ligger på cirka fem kilometers avstånd från 
varandra eller medverka till att det är lättare att cykla till en busshållplats i stråk-
trafiken. Orterna Torsås Söderåkra och Bergkvara stämmer väl in på cykel-
strategins utgångspunkter. 
 
Om cykelsträckningar mellan orterna Torsås – Söderåkra – Bergkvara kommer 
med bland länets prioriterade stråk finns möjligheter till delfinansiering av 
cykelvägarna. Torsås kommun kommer att aktivt medverka i arbetet med den 
regionala cykelstrategin och verka för att dessa för kommunen angelägna 
cykelstråk prioriteras i den regionala cykelstrategin. 
 
Medborgarförslaget innehåller ett förslag till sträckning av en cykelväg mellan 
Söderåkra och Torsås. Detta och andra tänkbara sträckningar mellan orterna 
kommer att diskuteras och utvärderas inom ramen för arbetet med cykel-
strategin. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 22/14, Medborgarförslag – Cykelväg Söderåkra – 
Torsås 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-10-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Cykelväg Söderåkra – Torsås med hänvisning 
     till att tänkbara sträckningar av en cykelväg mellan orterna Torsås –  
     Söderåkra – Bergkvara kommer att diskuteras och utvärderas inom ramen  
     för arbetet med cykelstrategin,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-01-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Cykelväg Söderåkra – Torsås med hänvisning 
     till att tänkbara sträckningar av en cykelväg mellan orterna Torsås –  
     Söderåkra – Bergkvara kommer att diskuteras och utvärderas inom ramen  
     för arbetet med cykelstrategin,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslaget – Cykelväg Söderåkra – Torsås med hänvisning 
     till att tänkbara sträckningar av en cykelväg mellan orterna Torsås –  
     Söderåkra – Bergkvara kommer att diskuteras och utvärderas inom ramen  
     för arbetet med cykelstrategin,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Jan-Erik Persson, Torsås 
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KF § 23/14 
KS § 26/14 
AU § 319/13 
KF § 104/12    12/KS0126 
Medborgarförslag – Bygg en gång/cykel tunnel under E22 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att bygga en gång/cykel tunnel under E22 i 
Bergkvara föreligger från Maria Kriivel, Bergkvara. Detta är för att bland annat 
få en säkrare skolväg för de barn som bor väster om E22. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-08-13: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden/trafiknämnden för  
     beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-08 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-09-10 § 48 att anta upprättat yttrandet som 
svar på medborgarförslaget och överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
Under arbetet med den Regionala Transportplanen har Torsås kommun 
framfört flera önskemål om angelägna investeringar i kommunen. En GC-
tunnel under E22 är en av de åtgärder som kommunen förde fram. Detta 
förslag har inte prioriterats i förslaget till Regional Transportplan som nu är ute 
på remiss. Motivet är bland annat att arbetet med planeringen för en förbifart 
Bergkvara kommer att påbörjas under planeringsperioden. 
 
Kostnader för en eventuell GC-tunnel får kommunen själv bekosta. Med 
erfarenhet från andra liknande anläggningar kostar en GC-tunnel cirka 2 – 4 
miljoner kronor. För närvarande finns inte pengar i budgeten för trafiksäker-
hetshöjande åtgärder i den storleksordningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer det som svårt att anordna en GC-
tunnel i det föreslagna läget med hänsyn till det begränsade utrymmet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-10-08 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Bygg en gång/cykeltunnel under E22 med 
     motiveringen att det är svårt att anordna en GC-tunnel i det föreslagna läget  
     med hänsyn till det begränsade utrymmet. 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 23/14, Medborgarförslag – Bygg en gång/cykel 
tunnel under E22 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2014-01-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Bygg en gång/cykeltunnel under E22 med 
     motiveringen att det är svårt att anordna en GC-tunnel i det föreslagna läget  
     med hänsyn till det begränsade utrymmet. 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslag – Bygg en gång/cykeltunnel under E22 med 
     motiveringen att det är svårt att anordna en GC-tunnel i det föreslagna läget  
     med hänsyn till det begränsade utrymmet. 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Maria Kriivel, Bergkvara 
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KF § 24/14 
KS § 27/14 
AU § 353/13 
KF § 117/12    12/KS0130 
Medborgarförslag – Ragnabovägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Benny Robertsson, Torsås gällande 
breddning av Ragnabovägen eftersom trafiken ökat markant där samt inte 
minst att fler permanentboende i stugområdena har ökat. Man kan göra en 
gång och cykelväg.   
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-08-13: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Ragnabovägen är en enskild väg. Ett par hundra fastigheter och fritidshus 
bedöms nyttja Ragnabovägen (mellan E22 och Dalskärsvägen). Aktuella 
trafikmätningar saknas. En översiktlig bedömning är att vägen belastas av ca 
400 - 600 fordonsrörelser under sommarmånaderna.  
 
Vandringsleden, Kalmarsundsleden sammanfaller till stor del med väg-
sträckningen. I översiktsplanen redovisas en ny vägsträckning från Storgatan 
till Ragnabo Södra fritidshusområde. 
 
För närvarande utreds en regional cykelstrategi där bland annat särskilda 
turiststråk ska identifieras. Kalmarsundsleden är ett sådant turiststråk som 
troligen kommer att ingå i den regionala strategin. En uppgradering av 
vandringsleden till cykelstråk kan i så fall förväntas. Kalmarsundsleden berörs 
också av ett EU-projekt, EuroVelo 10 som binder samman cykelleder längs 
Östersjöns kuster. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att vägen närmast E22 har en, med 
hänsyn till trafikbelastningen, tillräcklig bredd för oskyddade trafikanter. Det 
kan finnas skäl att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs de 
delar där Kalmarsundsleden sammanfaller med vägsträckningen. Med hänsyn 
till de relativt omfattande kostnader en breddning av vägen medför, bör 
kommunen avvakta resultatet av den regionala cykelstrategin. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-10-01 § 56 att nämnden anser att 
Ragnabovägen har en tillräcklig bredd närmast E22. För de delar där 
Kalmarsundsleden sammanfaller med Ragnabovägen inväntas den regionala 
cykelstrategin innan andra åtgärder övervägs. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 24/14, Medborgarförslag – Ragnabovägen 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att avslå medborgarförslaget – Ragnabovägen med motivering att Ragnabo- 
     vägen har en tillräcklig bredd närmast E22. För de delar där Kalmarsunds- 
     leden sammanfaller med Ragnabovägen inväntas den regionala cykel- 
     strategin innan andra åtgärder övervägs,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-01-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Ragnabovägen med motivering att Ragnabo- 
     vägen har en tillräcklig bredd närmast E22. För de delar där Kalmarsunds- 
     leden sammanfaller med Ragnabovägen inväntas den regionala cykel- 
     strategin innan andra åtgärder övervägs,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslaget – Ragnabovägen med motivering att Ragnabo- 
     vägen har en tillräcklig bredd närmast E22. För de delar där Kalmarsunds- 
     leden sammanfaller med Ragnabovägen inväntas den regionala cykel- 
     strategin innan andra åtgärder övervägs,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Benny Robertsson, Torsås 
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KF § 25/14 
KS § 28/14 
AU § 354/13 
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 2013-09-16: 
 
att överlämna medborgarförslag – Tätning av dämningsvall, Gölen, Torsås till  
     tekniska nämnden/bygg-och miljönämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Roland Swedestam, S, initierade 2012-09-11 i Tekniska nämnden, frågan 
angående underhåll av fördämningen vid Vallermansgöls utlopp. För-
dämningen läcker och är i behov av underhåll.  
 
Arbetet kräver tillstånd för vattenverksamhet från Länsstyrelsen som godkänt 
vattenverksamheten 2012-12-13. 
Tidpunkten för arbetets genomförande ska ske när vattenföringen är 
ringa eller ingen. Arbetet får ej heller utföras tiden 1 september – 1 maj för 
att inte störa lekande öring eller känsliga yngel. 
 
Tätning av fördämningsvallen har utförts under augusti månad 2013 och 
bentonitlera har delvis använts som komplement till övrigt tätningsmaterial 
av naturlig lera. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-10-01§ 55 att informera kommunfullmäktige 
om att arbetet med tätning av fördämningsvallen är utfört och bentonit har 
delvis använts som föreslogs i medborgarförslaget. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att meddela förslagställaren till medborgarförslaget – Tätning av dämningsvall, 
     Gölen i Torsås att arbetet med tätning av fördämningsvallen är utfört och  
     bentonit har delvis använts som föreslogs i medborgarförslaget, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 25/14, Medborgarförslag – Tätning av dämningsvall, 
Gölen Torsås kommun 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-01-28 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att meddela förslagställaren till medborgarförslaget – Tätning av dämningsvall, 
     Gölen i Torsås att arbetet med tätning av fördämningsvallen är utfört och  
     bentonit har delvis använts som föreslogs i medborgarförslaget, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att meddela förslagställaren till medborgarförslaget – Tätning av dämningsvall, 
     Gölen i Torsås att arbetet med tätning av fördämningsvallen är utfört och  
     bentonit har delvis använts som föreslogs i medborgarförslaget, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  
-----  
Sändlista  
Bengt Elofsson, Torsås 
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KF § 26/14 
KS § 29/14 
AU § 355/13 
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 2013-09-16: 
 
att överlämna medborgarförslag – Sanitär olägenhet, kajor till bygg- och miljö-  
     nämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Det finns inga undersökningar som visar att en höjd för vildvuxna träd på 
maximalt sju meter motverkar kajornas vistelse i stadsmiljöer. Träd som inte 
räknas som vildvuxna med en högre höjd än sju meter kommer fortfarande 
finnas tillgängliga för fåglarna. Nedtagande av vildvuxna träd till föreslagen 
höjd kan dessutom innebära en långsam död för vissa träd, varav avverkning 
istället kan vara att föredra i vissa fall.  
 
Torsås kommun är inte ensam gällande de problem som kajor i tätorter utgör. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har genomfört ett projekt som 
resulterat i en rapport där aktuell helhetsbild av erfarenheter och utvärderingar 
av kajors massförekomst och hur kommuner runt om i Sverige hanterar 
problemet presenteras. Av resultatet framgår att långsiktigt hållbara lösningar 
för arbetet med kajor i stadsmiljö bör vara rimliga och skonsamma metoder för 
att styra kajors massuppträdanden bort från särskilt problematiska platser. Ett 
lika viktigt långsiktigt mål bör dock även vara att öka acceptansen för den här 
typen av naturliga existenser. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 26/14, Medborgarförslag – Sanitära olägenheter, 
kajor 
  
Samhällsbyggnadsförvaltning har utifrån den rådande situationen, samt 
refererad studie, därför bedömt att fåglarna bör accepteras och betraktas som 
en del av stadsmiljön. Detta tillvägagångssätt i kombination med långsiktigt 
hållbara lösningar är ett ställningsstagande som fler kommunen valt att förhålla 
sig till för att motverka att låsas fast i ett ensidigt ”bekämpningsperspektiv”. 
 

Bygg- och miljönämnden bifaller medborgarförslaget utifrån aspekten 
beträffande fastighetsägarens ansvar gällande vidtagandet av förebyggande 
åtgärder som förhindrar att kajor i onödan lockas till fastigheten eller tomt-
markens miljö. Gallring bland grenar och träd, rivning av bon, minskad 
nedskräpning, täckning av skorstenar och andra hålor med nät är några enklare 
åtgärder som utgör en del av fastighetsägaransvaret.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-10-15 § 151 att rubricerat medborgar-
förslag är orimligt ur verkställandesynpunkt. Nämnden anser att fastighetsägar-
ansvaret gällande vidtagandet av förebyggande åtgärder bör vara tillräckligt 
samt likvärdigt med det som medborgarförslaget avser.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att avslå medborgarförslaget – Sanitära olägenheter, kajor med motivering att 
     förslaget är orimligt ur verkställandesynpunkt samt 
 
att fastighetsägaransvaret gällande vidtagandet av förebyggande åtgärder bör  
     vara tillräckligt samt likvärdigt med det som medborgarförslaget avser, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-01-28 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Sanitära olägenheter, kajor med motivering att 
     förslaget är orimligt ur verkställandesynpunkt samt 
 
att fastighetsägaransvaret gällande vidtagandet av förebyggande åtgärder bör  
     vara tillräckligt samt likvärdigt med det som medborgarförslaget avser, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 26/14, Medborgarförslag – Sanitära olägenheter, 
kajor 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå medborgarförslaget – Sanitära olägenheter, kajor med motivering att 
     förslaget är orimligt ur verkställandesynpunkt samt 
 
att fastighetsägaransvaret gällande vidtagandet av förebyggande åtgärder bör  
     vara tillräckligt samt likvärdigt med det som medborgarförslaget avser, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  
-----  
Sändlista  
Åke Sjöholm, Bergkvara 
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KF § 27/14 
KS § 48/14 
AU § 55/14 
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 2013-06-10: 
 
att överlämna medborgarförslag - Upprustning av träbro på ”Björseborundan” 
     till tekniska nämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
Torsås Lions club erbjuder sig att finansiera materialkostnaden för bron och att 
tillsammans med markägarna ta fram informationsskyltar om historiska 
händelser som har ägt rum längs stigen och som ska placeras på de olika 
platserna. 
 
Kommunens del i projektet att utföra brobygget och öka tillgängligheten till 
stigen är kostnadsberäknat till cirka 200 000 kronor. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-01-21 § 1 att i samverkan med Torsås Lions 
Club rusta upp träbron och förbättra tillgängligheten till ”Björseborundan”, att 
Torsås Lions Club finansierar materialkostnaderna för bron, att resurser avsätts 
i investeringskontor 1395 i 2014 års budget. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-02-11 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2014-01-21 § 1, 
 
att medborgarförslaget – Upprustning av träbro på ”Björseborundan” anses 
     härmed besvarad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 27/14, Medborgarförslag – Upprustning av träbro 
på ”Björseborundan” 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2014-02-25 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2014-01-21 § 1, 
 
att medborgarförslaget – Upprustning av träbro på ”Björseborundan” anses 
     härmed besvarad. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2014-01-21 § 1, 
 
att medborgarförslaget – Upprustning av träbro på ”Björseborundan” anses 
     härmed besvarad. 
-----  
Sändlista 
Agneta Eriksson, Bergkvara 
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KF § 28/14   14/KS0054 
Medborgarförslag – Dränera Ekbacken i Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Lena Robertsson, Söderåkra gällande att 
dränera Ekbacken i Söderåkra på vatten. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslag – Dränera Ekbacken i Söderåkra till tekniska  
     nämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- 
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 29/14   14/KS0001 
Sammanträdesdagar under oktober - december 2014 
 

Ärendebeskrivning 
 
Nytt i kommunallagen 5 kap 5 § är att ledamöterna och ersättarna i kommun-
fullmäktige ska väljas för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret. 
 

Kommunfullmäktiges sammanträde under oktober – december 
2014: 
 
2014-09-22, sista sammanträdet med gamla kommunfullmäktige 
2014-10-20, val av kommunfullmäktiges presidium och valberedning 
2014-11-03, reserverat för eventuellt sammanträde, kommunfullmäktige 
2014-11-17 och 2014-12-15, kommunfullmäktiges sammanträde. 
 

Kommunfullmäktiges presidiums föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna redovisade sammanträdesdagar för oktober – december 2014. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna redovisade sammanträdesdagar för oktober – december 2014. 
-----  
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KF § 30/14   14/KS0068 
Avsägelse politiska uppdrag, Sten Bondesson, C  
 
Ärendebeskrivning 
 
Sten Bondesson, C avsäger sig sitt politiska uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Sten Bondesson, C beviljas samt 
 
att utse Maria Karlsson, C som ersättare i kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Sten Bondesson, C 
Maria Karlsson, C 
Personalavdelningen 
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KF § 31/14   14/KS0066 
Avsägelse politiska uppdrag, Bengt Rydahl, TP  
 
Ärendebeskrivning 
 
Bengt Rydahl, TP avsäger sig sitt politiska uppdrag som ersättare i bygg- och 
miljönämnden med anledning av ändrad partibehörighet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Bengt Rydahl, TP beviljas samt 
 
att förslag på ersättare lämnas på kommunfullmäktige i april 2014. 
-----  
Sändlista 
Bengt Rydahl, TP  
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KF § 32/14   14/KS0070 
Medborgarförslag – Utöka VA-område i Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Lars Carlson, Söderåkra angående att utöka 
VA-området i Djursvik. VA-området skall utökas längs Gunnarstorpsvägen. 
Detta bör omfatta minst till och med Gunnarastorp. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslag – Utöka VA-område i Djursvik till tekniska  
     nämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- 
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


