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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2014-05-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Folkets hus i Torsås 2014-05-12, 18.30 – 21.30       
   
      
Beslutande Enligt deltagarlista, bilaga 1 
   
   
   
    
  
  
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Hans Eriksson, Samordningsförbundet i Kalmar län § 34   
 Projektledare Monica Gullin och Linda § 34 
 Joachim Håkansson, förbundschef, Kalmarsunds Gymnasieförbund § 37 
 Carina Cerafiani, ekonomichef, Kalmarsunds Gymnasieförbund § 37 
 Kent Frost ekonomichef § 38 - 44 
  
   
   
Utses att justera Linda Eriksson, C och Henrik Nilsson Bokor, S 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2014-05-15   
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 33 - 58     

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

 Justerande Linda Eriksson                            Henrik Nilsson Bokor  

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

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunfullmäktige    

 
Sammanträdesdatum 

 
2014-05-12 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-05-15    Datum för anslags 
nedtagande 

2014-06-09 

    
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 Ja   

Roger Pettersson, TP Nej Åke Gullin, TP  

Henrik Nilsson Bokor, S Ja   

Sten Bondesson, C, ordförande Ja   

Kjell Johansson, KD Ja   

Christina Lönnqvist, S Ja       

Ewy Svensson, M Nej       

Marcus Johansson, C Ja   

Peter Ludvigsson, S Ja   

Jörgen Johansson, C Nej Elsie Ludvig, C 

Lars Sjöholm, MP Nej   

Johnny Hansson, SD Nej        

Margareta Ohlin, FP Ja   

Emöke Bokor, S Ja   

Pär Larsson, C Ja   

Monica Fredriksson, TP Ja   

Bernt Nykvist, S Ja       

Magnus Nilsén, M Nej       

Lena Gustafsson, V Ja    

Irma Folkesson, C  Nej Jan-Olof Olsson, C      

Jill Jonsson, S Ja       

Åsa Haglund – Rosenborg, C  Ja  

Christer Söderholm, KD, 1:e vice ordförande  Ja       

Roger Isberg, S Ja       

Linda Eriksson, C Ja   

Birgitta Arvidsson, S Ja  

Magnus Svensson, M Nej Anders Palmér, M 

Christina Svensson, C Ja       

Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 33 - 58   
 
§ 33 Allmänhetens frågestund 
§ 34 Redovisning av projekt inom Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 35 Reviderad förbundsordning, Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 36 Årsredovisning 2013, Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 37 Årsredovisning 2013, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 38 Årsredovisning 2013, Torsås kommun 
§ 39 Årsredovisning 2013, Torsås Bostads AB 
§ 40 Årsredovisning 2013, Torsås Fastighets AB 
§ 41 Årsredovisning 2013, Torsås Fjärrvärmenät AB 
§ 42 Årsredovisning 2013, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
§ 43 Avstämning mot balanskravet 
§ 44 Kompletteringsbudget 2014 
§ 45 Riktlinjer för föreningsbidrag 
§ 46 Pensionsreglementet, revidering 
§ 47 Förändringar i kommunallagen gällande partistöd 
§ 48 Revisionsrapport – Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk 

hushållning 
§ 49 Förbundsordning Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 50 Ny ledamot i bygg- och miljönämnden, Socialdemokraterna 
§ 51 Medborgarförslag – Sjönära bostäder i gamla Bergkvara 
§ 52 Medborgarförslag – Bostäder med mera, sjönära i gamla Bergkvara 
§ 53 Medborgarförslag – En plattform för tillväxt 
§ 54 Medborgarförslag – Återställande av strandängarna vid Badudden 
§ 55 Motion – Inför 40 km gräns i tätorterna 
§ 56 Motion – Uppföra ramper för skateboard 
§ 57 Avsägelse politiska uppdrag, Kristdemokraterna  
§ 58 Fullmakt till Kommunernas Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län 

(KHS) 
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KF § 33/14   14/KS0004  
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Leif Lindberg, Bergkvara informerar kort om sitt medborgarförslag – Sjönära 
bostäder i ”gamla” Bergkvara. Om det förslag gällande förändring av värdet för 
buller genomförs vad händer då? Finns det någon agenda för byggnation 
mellan Victoriakajen och silon i Bergkvara? 
 
Håkan Algotsson, C informerar om att det finns ett uppdrag till samhälls-
byggnadskontoret att se över attraktivt boende i kommunen.  
I dagsläge är det hamnverksamheten som prioriteras. 
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KF § 34/14    14/KS0080  
Redovisning av projekt inom Samordningsförbundet i Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hans Eriksson från Samordningsförbundet i Kalmar län informerar om att 
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 2005-10-01. För att utveckla den 
finansiella och politiska samordningen inom rehabiliteringsområdet.  
 
De samordnade resurserna ska användas så att den enskilde kan få eller 
förbättra sin förmåga att arbeta och att beroendet av offentlig försörjning 
minskar. Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder. Unga personer med 
behov av samordnade insatser prioriteras. 
 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och samtliga 
kommuner i Kalmar län är medlemmar i förbundet. 
 
Till insatserna bidrar Försäkringskassan som svarar för statens kostnader, alltså 
de egna och Arbetsförmedlingen, med tillsammans 50 procent. Kommunerna 
och Landstinget i Kalmar län bidrar med vardera 25 procent. 
 
Allt arbete sker med stark lokal förankring. Det är lokalt man känner till 
problemen och det är lokalt de ska lösas. Det finns lokala samverkansgrupper i 
länets samtliga kommuner. I dessa samverkar Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen, Landstinget och kommunerna. 
 
Finansieringen för Torsås kommun 2014 är 69 000 kronor. 
 
Projektledare Monica Gullin redovisar projektet – Vägen till självförsörjning i 
Torsås som bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningen i Torsås kommun, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län. 
 
Projektet börjades 2013-09-01 och skall pågå till den 2015-12-31. 
 
Projektet riktar sig till arbetslösa personer i åldern 30 – 45 år som är i behov av 
myndigheternas gemensamma insatser för att närma sig arbetsmarknad eller 
studier. Cirka 6 – 7 personer per år ska delta i projektet och 30 procent av 
gruppen ska efter avslutad aktivitet vara självförsörjande genom arbete eller 
studier. 
 
Projektledare Monica Gullin avslutar sitt föredrag med ”Vem tar hand om 
denna målgrupp när projektet är slut 2015?” 
 

Fortsättning 
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KF § 34/14, Redovisning av projekt inom Samordningsförbundet 
i Kalmar län 
 
Linda som medverkar i projektet och har nu en praktikplats på Möre Livs i 
Söderåkra informerar om sin erfarenhet i projektet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen gällande Samordningsförbundets pågående projekt i  
     Torsås kommun. 
----- 
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KF § 35/14 
KS § 104/14 
AU § 121/14 
KS § 87/13 
AU § 91/13   13/KS0062 
Reviderad förbundsordning, Samordningsförbundet i Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
I mitten av januari skickades ett förslag till ny förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Kalmar län ut till medlemmarna. 
  
En av förändringarna var att Försäkringskassan skulle minska från två till en 
ledamot. Nu har Försäkringskassan beslutat att hålla fast vid två ledamöter i 
styrelsen. Styrelsen har därför beslutat att skicka ut ett reviderat förslag till 
medlemmarna. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26 
 
Enligt Hans Eriksson på Samordningsförbundet i Kalmar län ska i § 8 gällande 
beslutanderätt, Reservationsrätt i styrelsen gäller enligt 19 kap 22 § kommunal- 
lagen revideras till Reservationsrätt i styrelsen gäller enligt 4 kap 22 § kommunallagen. 
 
Försäkringskassan har avslagit förslaget till ny förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Kalmar län enligt inkommit mail 2013-03-26 från 
Hans Eriksson. 
 
Ett nytt förslag till förbundsordning kommer att utarbetas och skickas ut 
senare. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-03-26: 
  
att ärendet utgår eftersom Försäkringskassan har avslagit förslaget till ny  
     förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län och  
     återkommer när nytt förslag utarbetats. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 35/14, Reviderad förbundsordning, 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Nu gällande förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län började 
gälla 2008 och är i behov av en översyn. Vid ett samråd mellan representanter 
för medlemmarna och förbundsstyrelsen 2014-03-20 så kom man fram till ett 
förslag till ny förbundsordning. 
 
En väsentlig förändring handlar om beslutsfattandet. Enligt nu gällande 
förbundsordning ska beslut ”fattas i samförstånd och ska vara enhälligt mellan 
parterna.” Eftersom detta inte är i enlighet med lagen om finansiell samordning 
så sker en ändring så att beslut fattas som majoritetsbeslut och med två tredje-
delars majoritet (§ 7). 
 
Andra väsentliga ändringar är att Försäkringskassans medverkan i styrelsen 
minskas från två ledamöter till en ledamot enligt eget förslag, att det sker en 
utökning av antalet vice ordföranden från en till två och att arbetsutskottet 
utökas från fyra till sex ledamöter (§ 6). 
 
Mandatperioden för ledamöterna och revisorerna föreslås förändars att gälla 
från den 1 april året efter det att val till fullmäktige har ägt rum i stället för 1 
januari som gäller nu. 
 
Arvode och ersättningar till styrelsens ledamöter betalas nu av respektive 
medlem. Enligt det föreliggande förslaget ska ”arvoden och andra ersättningar 
till ledamöter och ersättare i styrelsen utgå enligt de ersättningsregler som gäller 
för Landstinget i Kalmar län, i den mån ersättning inte utbetalas av respektive 
huvudman”. 
 
Bestämmelser om att kvartals- och halvårsrapporter ska tillställas med-
lemmarna har tagits bort och vissa andra ändringar av mer redaktionell art 
föreslås också. 
 
Beslut bör fattas om den nya förbundsordningen ska träda i kraft 2014-08-01 
och att förlänga mandattiden för nuvarande styrelseledamöter till 2015-04-01 
under förutsättning att förbundsordningen antas av samtliga medlemmar. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-04-15 kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i  
     Kalmar län, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 35/14, Reviderad förbundsordning, 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
  
att den nya förbundsordningen ska träda i kraft 2014-08-01 samt 
 
att förlänga mandattiden för nuvarande styrelseledamöter till 2015-04-01. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-04-29 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och anta reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i  
     Kalmar län, 
 
att den nya förbundsordningen ska träda i kraft 2014-08-01 samt 
 
att förlänga mandattiden för nuvarande styrelseledamöter till 2015-04-01. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och anta reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i  
     Kalmar län, 
 
att den nya förbundsordningen ska träda i kraft 2014-08-01 samt 
 
att förlänga mandattiden för nuvarande styrelseledamöter till 2015-04-01. 
-----  
Sändlista 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
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KF § 36/14 
KS § 105/14 
AU § 122/13   14/KS0080 
Årsredovisning 2013, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning, granskning av årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 
föreligger från Samordningsförbundet i Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Enligt har styrelsen i Samordnings-förbundet bedriver verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbunds-
ordningen och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal 
redovisning. 
 
Auktoriserad revisor samt utsedda revisorer tillstyrker att styrelsens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
  

Arbetsutskottet föreslår 2014-04-15 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2013 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2013. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-04-29 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2013 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2013. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2013 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2013. 
-----  
Sändlista 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
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KF § 37/14 
KS § 106/14 
KF § 123/14    13/KS0179 
Årsredovisning 2013, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbunds revisorer har granskat kommunalförbundet 
löpande under räkenskapsåret, delårsrapport 2013, årsredovisning 2013 och 
direktionens förvaltning genom protokoll. En fördjupad granskning av 
direktionens styrning och ledning har också gjorts.  
 
Direktionen i Kalmarsunds Gymnasieförbund har väsentligt bedrivit verksam-
heten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt att direktionens interna 
kontroll har varit tillräcklig. 
 
Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och 
verksamhetsmål som direktionen beslutat om. Direktionen har beslutat om 39 
verksamhets- och finansiella mål. Måluppfyllelsen är god då 82 procent av 
samtliga mål uppnås och 18 procent uppnås inte. 
 
Revisorerna tillstyreker att fullmäktige beviljar ansvarafrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-04-15 kommunstyrelsen besluta: 
 
kommunfullmäktige beslutar: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2013. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2013. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 37/14, Årsredovisning 2013, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2014-05-12 
 
Förbundschef Joachim Håkansson och ekonomichef Carina Cerafiani 
redovisar Kalmarsunds Gymnasieförbunds årsredovisning för år 2013.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2013. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsunds Gymnasieförbund  
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KF § 38/14 
KS § 57/14 
AU § 78/14 12/KS0053 
Årsredovisning 2013, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en redovisning av årsredovisningen för år 
2013, vilket visar ett överskott på närmare 3 mkr för kommunen och närmare 
5,5 mkr för koncernen.  
 
Trenden fortsätter för Torsås kommun, det är nu nionde året med plusresultat. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-18 kommunstyrelsens besluta: 
 
att överlämna årsredovisningen för 2013 till de förtroendevalda revisorerna för 
     granskning.  
 

Kommunstyrelsens beslutar 2014-03-25: 
 
att överlämna årsredovisningen för 2013 till de förtroendevalda revisorerna för 
     granskning.  
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås kommuns årsredovisning för 2013. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2014-05-12 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar en sammanfattning Torsås kommuns 
årsredovisning 2013. 
 
Förtroendevald revisor Kerstin Hansson framför: 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som 
bedrivits i styrelse och nämnder. I egenskap av lekmannarevisor även granskat 
kommunens bolag. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisions-
reglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har 
genomförts med en inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 38/40, Årsredovisning 2013, Torsås kommun 
 
Revisorerna bedömer att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

 
Under fler år har påtalats i revisionsberättelsen att socialnämnden behövt 
förbättra sin styrning och uppföljning av både ekonomi och verksamhet. 
Under året har nämndens arbete följts upp genom träffar med socialnämndens 
presidium. Bedömning är att socialnämnden inte förbättrat sin styrning och 
uppföljning av ekonomi och verksamhet. Därför riktas en anmärkning mot 
socialnämnden. 
 
Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, 
nämnder samt den gemensamma nämnden för hjälpverksamheten och den 
gemensamma nämnden för överförmyndarverksamheten ansvarsfrihet samt att 
kommunens årsredovisning för 2013 godkänns. 
 
Håkan Algotsson, C framför att ekonomichefen lämnat en tydlig genomgång 
av årsredovisningen för 2013. Arbete pågår med att följa upp socialnämndens 
underskott samt sjukskrivningar. Positivt är vändingen i näringslivet samt att 
befolkningsutveckling går med plus. 
 
Roland Swedestam, S framför ett tack till ekonomichefen och ekonomi-
avdelningen för ett informativt bokslutsdokument. Alla investeringsobjekt ej 
genomförda samt att det är en stor utmaning att få en fungerande ledning och 
styrning inom socialförvaltningen samt få ner sjukskrivningarna både för 
ekonomins och de anställdas skull. 
 
Mona Magnusson, M framför att det var en bra redovisning av års-
redovisningen 2013. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till att godkänna Torsås kommuns 
årsredovisning för 2013. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att godkänna Torsås kommuns årsredovisning för 2013. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar en redovisning från socialnämnden 
innehållande uppföljning, ekonomi, styr och ledning inom verksamheten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla Henrik Nilsson Bokor, S yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 38/40, Årsredovisning 2013, Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ledamöterna i styrelse, nämnder och dess gemensamma överförmyndar- 
     verksamhet beviljas ansvarsfrihet för 2013, 
 
att godkänna Torsås kommuns årsredovisning för 2013, 
 
att socialnämnden lämnar en redovisning innehållande uppföljning, ekonomi,  
     styr och ledning. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Socialnämnden 
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KF § 39/14   13/KS0135 
Årsredovisning 2013, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2013 för Torsås Bostads AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisningen för 2013 från Torsås Bostads AB. 
-----  
Sändlista 
Torsås Bostads AB 
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KF § 40/14   13/KS0136 
Årsredovisning 2013, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2013 för Torsås Fastighets AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisningen för 2013 från Torsås Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
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KF § 41/14   13/KS0127 
Årsredovisning 2013, Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för år 2013 föreligger från Torsås Fjärrvärmenät AB. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Granskningsrapport föreligger från kommunfullmäktiges utsedda revisorer 
Solveig Johansson och Ronny Ramberg. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisningen för år 2013 från Torsås Fjärrvärmenät AB samt 
 
att notera granskningsrapporten för 2013 från revisorerna. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
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KF § 42/14   13/KS0163 
Årsredovisning 2013, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för år 2013 från Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Förtroendevald revisor Kerstin Hansson framför: 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den 
ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med en inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 
 
Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

 
Samtliga finansiella mål uppnås i och med resultat och ställning är 2013. 
Måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen som god då två av tre verksam-
hetsmål uppnås utifrån återrapporeteringeni årsredovisning. Målet gällande 
anspänningstid är ej uppnådd. 
 
Revisionen tillstyrker att direktionen i räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet samt att 
årsredovisningen för 2013 godkänns. 
 
Håkan Algotsson, C ordförande i räddningstjänstförbundet meddelar att 
anspänningstiden inte klaras med nuvarande placering av räddningsstation i 
Emmaboda. Emmaboda kommun har meddelat att byggnation av ny 
räddningsstation blir tidigast 2017. 
 
Arbete pågår med FIP, Första insats Person vilket kan sänka anspänningstiden 
samt ett gemensamt avtal i Kalmar län gällande IVPA I Väntan På Ambulans. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 42/14, Årsredovisning 2013, Räddnings-
tjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja direktionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ansvarsfrihet för verksamhetsår 2013, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås årsredovisningen 
     för 2013. 
-----  
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
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KF § 43/14 
KS § 58/14 
AU § 79/14 12/KS0053 
Avstämning mot balanskravet       
      
Ärendebeskrivning 
 
Enligt KL 8 kap 5 § ska negativt resultat vara återställt senast tre (3) år efter 
bokslutsåret. Torsås kommun har åtta år på rad visat ett positivt resultat. 
 

 Bokslut 
2009 

Bokslut 
2010 

Bokslut 
2011 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2013 

Årets resultat +1,5 +5,2 +4,7 +6,1 +2,9 

Synnerliga skäl    -2,5 +7,4 

Justerat resultat +1,5 +5,2 +4,7 +3,6 +10,3 

Ackumulerat resultat +8,6 +13,8 +18,5 +22,1 32,4 

 
Under synnerliga skäl enligt KL 8 kap ingår i bokslut 2013: 
 

 Särskilda underhållsåtgärder eller andra samhällsviktiga 
utvecklingssatsningar 1,4 mkr 

 Orealiserade förluster i värdepapper 3,5 mkr 

 Justering förändrad RIPS-ränta 0,9 mkr 

 Extra avsättning Hallagärde soptipp 1,5 mkr. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-18 kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna, att synnerliga skäl i redovisningen åberopas enligt ovanstående 
     förslag. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-03-25 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna, att synnerliga skäl i redovisningen åberopas enligt ovanstående 
     förslag, 
 
att avsätta 3,5 mkr ur 2013 års resultat till en resultatutjämningsreserv. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 43/14, Avstämning mot balanskravet 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna, att synnerliga skäl i redovisningen åberopas enligt ovanstående 
     förslag. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 44/14 
KS § 59/14 
AU § 80/14 13/KS0023 
Kompletteringsbudget 2014      
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till kompletteringsbudget 2014 – Investeringsbudget 
(tkr) 
 
Kommunstyrelsen 
Bredbandsutbyggnad   500 
Kommunal ledningsplats                    1 119 
 
Tekniska nämnden – skattefinansierad 
Vision Bergkvara                     1 000 
Brygga Fulvik   200  
Skyltar ortsnamn, hänvisning    39 
Vågbrytare   700 
Snöblad        9 
Parkanläggningar     59 
Tillgänglighetsanpassningar  262 
Utbyggnad av VA och gata, Ragnabo 3:28 940 
 
Tekniska nämnden - affärsdrivande 
Ledningsnät   682 
Bergkvara reningsverk   115 
Bergkvara reningsverk, kväverening    57 
Gullabo vattenverk   289 
Projektering Kvilla   100 
Bergkvara reningsverk, slampumpar  80 
Bergkvara vattenverk, pumpar  100 
Reinvestering vattenledningsnät  449 
Reinvestering spillvatten  976 
Utbyggnad av VA och gata, Ragnabo 3:28 460 
 

Förslag till kompletteringsbudget 2014 - Driftbudget (tkr) 
 
Bildningsnämnden 
Ökade hyreskostnader Torskolan   500 
 
Socialnämnden 
IT-stöd inom hemtjänsten  500 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 44/14, Kompletteringsbudget 2014 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till investeringsbudget för 2014, 
 
att godkänna en central investeringsram om 8 mkr att disponeras av 
     kommunstyrelsen för finansiering av kajrenovering samt ospecificerade 
     markköp, 
 
att vid finansieringsbehov disponera medel ur KLP samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och ekonomichef Kent Frost  
     att vid finansieringsbehov disponera medel ur KLP, 
 
att avslå bildningsnämnden och socialnämndens hemställan om medel för 
     ökade hyreskostnader på Torskolan och IT-stöd inom hemtjänsten. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-03-25 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna förslag till investeringsbudget för 2014, 
 
att godkänna en central investeringsram om 8 mkr att disponeras av 
     kommunstyrelsen för finansiering av kajrenovering samt ospecificerade 
     markköp, 
 
att avsättningar i KLP nyttjas för investeringskostnader som inte kan 
     finansieras av likvida medel, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och ekonomichef Kent Frost 
     att besluta om och teckna nödvändiga handlingar för uttag ur KLP  
     avseende finansiering av investeringar,  
 
att avslå bildningsnämnden och socialnämndens hemställan om medel för 
     ökade hyreskostnader på Torskolan och IT-stöd inom hemtjänsten. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna kompletteringarna till investeringsbudget för 2014, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 44/14, Kompletteringsbudget 2014 
 
att godkänna en central investeringsram om 8 mkr att disponeras av 
     kommunstyrelsen för finansiering av kajrenovering samt ospecificerade 
     markköp, 
 
att avsättningar i KLP nyttjas för investeringskostnader som inte kan 
     finansieras av likvida medel, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och ekonomichef Kent Frost 
     att besluta om och teckna nödvändiga handlingar för uttag ur KLP  
     avseende finansiering av investeringar,  
 
att avslå bildningsnämnden och socialnämndens hemställan om medel för 
     ökade hyreskostnader på Torskolan och IT-stöd inom hemtjänsten. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 45/14 
KS § 91/14 
AU § 115/14   14/KS0078  
Riktlinjer för föreningsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-03-10 § 12 att godkänna reviderade riktlinjer 
för föreningsbidrag. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-04-15 kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-04-29 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 av 47   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2014-05-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KF § 46/14 
KS § 96/14 
PU § 16/14 
PU § 12/14   14/KS0063  
Pensionsreglemente, översyn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Larsson från Försäkringsstrategi informerar om förändringar inom 
AKAP-KL. 
 
Förslag på förändringar i pensionspolicyn: 
 

 Förtydliga vilka som är ”Pensionsmyndighet”. 

 AKAP-KL, vilka som omfattas. 

 Villkor och förutsättningar för om någon annan ansöker om att få gå på 
AKAP-KL. 

 Skriva in OPF-KL. 

 Ta bort ”Bilaga 1, Allmän pension”. 

 Ta bort ”bilaga 2, Tjänstepension”. 

 Se över och revidera vissa delar av ”Bilaga 3, Löneväxling mot pension”. 

 Ta fram en ny bilaga som reglerar Torsås kommuns pensionsplan för vissa 
grupper (förvaltningschefer samt anställd med lön över 8.5 ibb). 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-12-16 § 160 att godkänna och fastställa 
upprättade bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroende-
valda i Torsås kommun. 
 

Personalutskottet beslutar 2014-03-11: 
 
att Magnus Larsson från Försäkringsstrategi upprättar en reviderad 
     pensionspolicy som omfattar anställda och förtroendevalda i Torsås  
     kommun, utifrån redovisade förslag på förändringar. 
 

Personalutskottets behandling 2014-04-07 
 
Tillförordnad personalchef redovisar reviderat pensionsreglemente som 
omfattar anställda och förtroendevalda i Torsås kommun. 
 
Pensionsreglementet är ett strategiskt dokument som ska medverka till att 
uppfylla visionen om Torsås kommun som en eftertraktad arbetsplats. 
Pensionsreglementet ska användas som ett av flera instrument för att 
långsiktig trygga verksamheten vad gäller personal-/kompetensförsörjning och 
ekonomi. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 46/14, Pensionsreglemente, översyn 
  
Kommunens pensionsreglemente ska tydliggöra vilka pensionslösningar som 
accepteras inom kommunen, hur dessa ska tryggas samt hur arbetet med 
pensionsfrågor ska bedrivas. 
 

Personalutskottet föreslår 2014-03-11 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat pensionsreglemente som omfattar 
     anställda och förtroendevalda i Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-04-29 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat pensionsreglemente som omfattar 
     anställda och förtroendevalda i Torsås kommun. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2014-05-12 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att texten Kommunfullmäktige har antagit 2013-
12-16 även antagit OPF-KL att gälla för alla förtroendevalds som väljs första 
gången ”i samband med valet 2014” ersätts med ”2013-12-01 eller senare”. 
  
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att revidera pensionsreglementet enligt Roland Swedestams, S yrkande. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att revidera pensionsreglementet enligt yrkandet samt 
 
att i övrigt godkänna och fastställa upprättat pensionsreglemente som  
     omfattar anställda och förtroendevalda i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KF § 47/14 
KF § 41/14 
KS § 64/14    14/KS0057 
Förändringar i kommunallagen 2014-01-01 gällande 
kommunfullmäktiges ansvar samt nya regler för partistödet 
 

Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Sten Bondesson, C lämnar en kort genomgång från konferensen 
gällande förändringar i kommunallagen. 
 
Kommunfullmäktige ska besluta att en mottagare av partistödet årligen ska 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som använts för ändamål som anges i KL 2 kap 9 §. 
 
Redovisningen avser perioden 1 januari – 31 december och ges in till 
kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.  
 
Partistödet för 2014 är utsänt till partigrupperna.  
 

Kommunfullmäktiges presidium 2014-02-25 föreslår 
kommunstyrelsen besluta: 
 
att utifrån nya regler i kommunallagen se över kommunfullmäktiges arbets-  
     ordning inför den nya mandatperioden. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att partistöd lämnas ut en gång per år, efter att partigrupperna lämnat in till  
     kommunkansliet deras revisions- och verksamhetsberättelse, resultatrapport 
     samt årsmötesprotokollet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-03-25: 
 
att utifrån nya regler i kommunallagen se över kommunfullmäktiges arbets-  
     ordning inför den nya mandatperioden. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att partistöd lämnas ut en gång per år, efter att partigrupperna lämnat in till  
     kommunkansliet deras revisions- och verksamhetsberättelse, resultatrapport 
     samt årsmötesprotokollet, 
 
att delge partigrupperna beslutet gällande partistöd. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 47/14, Förändringar i kommunallagen 2014-01-01 
Gällande kommunfullmäktiges ansvar samt nya regler för  
partistödet 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att partistöd lämnas ut en gång per år, efter att partigrupperna lämnat in till  
     kommunkansliet deras revisions- och verksamhetsberättelse, resultatrapport 
     samt årsmötesprotokollet, 
 
att delge partigrupperna beslutet gällande partistödet.   
-----   
Sändlista 
Partigrupperna 
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KF § 48/14 
KS § 78/14 
AU § 83/14 
AU § 66/14 14/KS0047 
Revisionsrapport – Granskning av målstyrning enligt god 
ekonomisk hushållning i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av kommunstyrelsens arbete utifrån de mål och riktlinjer som kommun- 
fullmäktige har angett. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
beslutande revisionsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hus- 
hållning redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorerna bedömer att arbetet fram till utgången av är 2013 inte i tillräcklig 
omfattning bedrivits ändamålsenligt och i enlighet med strategikartans 
intentioner. Kopplingen till strategikartan har till betydande delar varit svaga, 
samtidigt som många av målen saknat mätbara indikatorer och har mer en 
karaktär av aktivitet eller åtgärd. I sammanhanget ska påpekas att 
kommunstyrelsen har identifierat problematiken och under 2013 beslutat om 
uppdrag i syfte att utveckla kommunens styrmodell inför 2014.  
  
Revisorerna bedömer även att de finansiella målen är tydliga samt anser att den 
nya mål- och resultatstyrningsmodellen som ska gälla från och med 2014 ger en 
ökad tydlighet avseende nämndernas ansvar.  
 
För att lyckas med ovanstående ambition görs bedömningen att det är av vikt 
att stärka den övergripande styrningen över modellens tillämpning samt att 
även utveckla systemstödet. Vidare är det av vikt att utveckla arbetet med 
implementering av målen i organisationen. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2014-04-30. 
Efter lämnat svar planerar revisorerna att följa upp implementeringen av målen 
vid kommande möte med kommunledningen.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-03: 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att formulera ett svar på planerade  
     åtgärder utifrån revisionsrapporten – granskning av målstyrning enligt god  
     ekonomisk hushållning i Torsås kommun. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 48/14, Revisionsrapport – Granskning av 
målstyrning enligt god ekonomisk hushållning i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-03-18 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på svar avseende revisionsrapport – 
Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning i Torsås 
kommun.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen revisionsrapport - Granskning av målstyrning enligt god 
     ekonomisk hushållning i Torsås kommun, 
 
att godkänna kommunchefens svar på revisionsrapporten samt 
 
att kommunchefen redovisar svaret på revisionsrapporten till kommun- 
     fullmäktige.  

 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att notera revisionsrapporten samt svaret från kommunchefen – Granskning av 
     målstyrning enligt god ekonomisk hushållning i Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-03-25: 
 
att notera inkommen revisionsrapport - Granskning av målstyrning enligt god 
     ekonomisk hushållning i Torsås kommun, 
 
att godkänna kommunchefens svar på revisionsrapporten samt 
 
att kommunchefen redovisar svaret på revisionsrapporten till kommun- 
     fullmäktige.  

 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att notera revisionsrapporten samt svaret från kommunchefen – Granskning av 
     målstyrning enligt god ekonomisk hushållning i Torsås kommun. 
 

Kommunfullmäktige beslutar:  
 
att notera revisionsrapporten samt svaret från kommunchefen – Granskning av 
     målstyrning enligt god ekonomisk hushållning i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Förtroendevalda revisorerna 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 33 av 47   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2014-05-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KF § 49/14 
KS § 83/14 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 49/14, Revidering förbundsordning, 
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. 
 
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 2014-03-17: 
 
att ärendet gällande reviderad förbundsordning för Kalmarsundsregionens  
     Renhållare KSRR återkommer i kommunfullmäktiges sammanträde i april  
     2014.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-03-25: 
 
att extra kommunstyrelsen kommer eventuellt under april 2014 innan 
     kommunfullmäktiges sammanträde, med anledning av ärendet gällande 
     Kalmarsundsregionens Renhållares förbundsordning. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna reviderad förbundsordning för Kalmarsundsregionens  
     Renhållare KSRR. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsunds Regionens Renhållare KSRR  
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KF § 50/14 
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 2014-03-17: 
 
att inkommen avsägelse från Bengt Rydahl, TP beviljas samt 
 
att förslag på ersättare lämnas på kommunfullmäktige i april 2014. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utse Kerstin Ahlberg, TP som ny ersättare i bygg- och miljönämnden. 
-----  
Sändlista 
Kerstin Ahlberg, TP 
Bygg- och miljönämnden  
Personalavdelningen 
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KF § 51/14 
KS § 110/14 
AU § 129/14 
AU § 20/14 
KF § 152/13   13/KS0167 
Medborgarförslag – Sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara föreligger från 
Leif Lindberg, Bergkvara. 
 
Sanera bort före detta stationshuset och dess uthus och få till stånd markbyte 
så att ”bussgaraget” läggs närmast Viktoriakajen och i dess bullerzon. 
Därmed frigörs en stor sammanhängande yta för byggnation av flerbostadshus 
med ”egen” småbåtshamn i före detta lotshamnen. 
 
Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att göra en förstudie som utgår från de 
idéer som presenteras i medborgarförslaget. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-11-18: 
 
att överlämna medborgarförslaget - Sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget - Sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara till  
     bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-
utskottets beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2014-03-19 § 27 att för närvarande bör 
hamnverksamheten i Bergkvara hamn prioriteras före bostäder. 
Medborgarförslaget tas med i arbetet med att identifiera attraktiva bostads- 
områden i kommunen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 51/14, Medborgarförslag – Sjönära bostäder i 
”gamla” Bergkvara 
  
Arbetsutskottet föreslår 2014-04-15 kommunstyrelsen beslutar: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget - Sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara, men att 
    medborgarförslaget tas med i arbetet med att identifiera attraktiva bostads-  
    områden i kommunen. 
  
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-04-29 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget - Sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara, men att 
    medborgarförslaget tas med i arbetet med att identifiera attraktiva bostads-  
    områden i kommunen. 
  
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslaget - Sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara, men att 
    medborgarförslaget tas med i arbetet med att identifiera attraktiva bostads-  
    områden i kommunen. 
  
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Leif Lindberg, Bergkvara 
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KF § 52/14 
KS § 111/14 
AU § 130/14 
AU § 21/14 
KF § 168/13   13/KS0186 
Medborgarförslag – Bostäder med mera, sjönära i gamla 
Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande bostäder med mera, sjönära i gamla Bergkvara 
föreligger från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås. 
 
Synpunkter och idé på tidigare inlämnat medborgarförslag från kommun-
invånare. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-12-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bostäder med mera, sjönära i gamla 
     Bergkvara till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget - Bostäder med mera, sjönära i gamla 
     Bergkvara till bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-
utskottets beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2014-03-19 § 28 att för närvarande bör 
hamnverksamheten i Bergkvara hamn prioriteras före bostäder. 
Medborgarförslaget tas med i arbetet med att identifiera attraktiva bostads- 
områden i kommunen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 52/14, Medborgarförslag – Bostäder med mera, 
sjönära i gamla Bergkvara 
  
Arbetsutskottet föreslår 2014-04-15 kommunstyrelsen beslutar: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Bostäder med mera, sjönära i gamla Bergkvara, 
     men att medborgarförslaget tas med i arbetet med att identifiera attraktiva 
     bostadsområden i kommunen, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-04-29 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Bostäder med mera, sjönära i gamla Bergkvara, 
     men att medborgarförslaget tas med i arbetet med att identifiera attraktiva 
     bostadsområden i kommunen, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslaget – Bostäder med mera, sjönära i gamla Bergkvara, 
     men att medborgarförslaget tas med i arbetet med att identifiera attraktiva 
     bostadsområden i kommunen, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Ulf-Peter Rosenblad 
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KF § 53/14 
KS § 112/14 
AU § 131/14 
AU § 22/14 
KF § 170/13   13/KS0200 
Medborgarförslag – Kustfisket – en plattform för tillväxt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Leif Lindberg, Bergkvara gällande kustfisket, 
- en plattform för tillväxt. 
 
Det kustnära fisket och dess kringaktiviteter är en viktig förutsättning för 
tillväxt i våra kustsamhällen. Tre av flera viktiga faktorer är att behålla 
kompetensen kring det småskaliga fisket, att visionen av matlandet Sverige ska 
uppfylla även när det gäller fisk och att den viktiga turismen främjas. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-12-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Kustfisket – en plattform för tillväxt till   
     kommunstyrelsen för beredning.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-12-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget - Kustfisket – en plattform för tillväxt till 
     bygg- och miljönämnden och turismansvarig för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-
utskottets beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2014-03-19 § 29 att överlämna samhälls-
byggnadsförvaltningens och turismansvariges synpunkter på medborgar-
förslaget. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 53/14, Medborgarförslag – Kustfisket – en 
plattform för tillväxt  
  
Arbetsutskottet föreslår 2014-04-15 kommunstyrelsen beslutar: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Kustfisket – en plattform för tillväxt, men att 
    frågan återkommer vid ett nybildande av Lokalt Ledd utveckling – LLU  
    Sydost samt att frågan även ligger under besöksnäringen, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-04-29 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Kustfisket – en plattform för tillväxt, men att 
    frågan återkommer vid ett nybildande av Lokalt Ledd utveckling – LLU  
    Sydost samt att frågan även ligger under besöksnäringen, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslaget – Kustfisket – en plattform för tillväxt, men att 
    frågan återkommer vid ett nybildande av Lokalt Ledd utveckling – LLU  
    Sydost samt att frågan även ligger under besöksnäringen, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Leif Lindberg, Bergkvara 
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KF § 54/14 
KS § 113/14 
AU § 132/14 
KF § 169/13   13/KS0199 
Medborgarförslag – Återställande av strandängarna vid 
Badudden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås gällande 
återställande av strandängarna vid Badudden. 
 
Strandängarna vid Badudden i Bergkvara har skadats vid vassröjning år 2012. 
Torsås Naturskyddsförening erbjuder sig att återställa strandängarna till våren 
2014. 
 
Med anledning av fågellivet är det önskvärt om slåtterna av vassen börjar den 
15 augusti i stället för den 15 juli. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-12-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Återställande av strandängarna vid  
     Badudden till bygg- och miljönämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2014-03-19 § 30 att med hänsyn till bygg- 
och miljönämndens bedömning avslå medborgarförslaget. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-04-15 kommunstyrelsen beslutar: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget - Återställande av strandängar vid Badudden, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-04-29 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget - Återställande av strandängar vid Badudden, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 43 av 47   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2014-05-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 54/14, Medborgarförslag – Återställande av 
strandängarna vid Badudden 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslaget - Återställande av strandängar vid Badudden, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Jan-Erik Persson, Torsås 
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KF § 55/14   14/KS0094 
Motion – Inför 40 km gräns i tätorterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Moderaterna i Torsås hemställer i en motion att kommunfullmäktige ger tekniska 
nämnden i uppdrag att ta fram underlag för vilka gator som man kan införa 40 
km på samt att verka för att 40 km gräns införs i tätorterna samt utreda 
lämpliga åtgärder för att begränsa hastighetsöverträdelser i de fall det anses 
föreligga behov. 
 
Enligt kommunfullmäktiges 2011-04-26 § 44 antagna regler gällande motioner 
ska förslaget vara egenhändigt undertecknat av en eller flera ledamöter. En 
ersättare i kommunfullmäktige får väcka en motion bara när ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återsända inlämnad motion – Inför 40 km gräns i tätorterna från 
     Moderaterna i Torsås eftersom den inte uppfyller antagna regler och kan  
     därför inte beredas.  
-----  
Sändlista 
Moderaterna i Torsås 
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KF § 57/14   14/KS0099 
Motion – Uppföra ramper för skateboard 
 
Ärendebeskrivning 
 
Moderaterna i Torsås hemställer i en motion att kommunfullmäktige ger 
bildningsnämnden i uppdrag att ta fram planer för att uppföra ramper för 
skateboard på lämpliga platser i kommunen. 

 
Enligt kommunfullmäktiges 2011-04-26 § 44 antagna regler gällande motioner 
ska förslaget vara egenhändigt undertecknat av en eller flera ledamöter. En 
ersättare i kommunfullmäktige får väcka en motion bara när ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återsända inlämnad motion – Uppföra ramper för skateboard från 
     Moderaterna i Torsås eftersom den inte uppfyller antagna regler och kan  
     därför inte beredas.  
-----  
Sändlista 
Moderaterna i Torsås 
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KF § 57/14   14/KS0105 
Avsägelse politiska uppdrag, Kristdemokraterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christine Andersson, KD avsäger sig sitt politiska uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige för Kristdemokraterna från och med 2014-07-01. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Christine Andersson, KD beviljas samt 
 
att överlämna avsägelsen till Länsstyrelsen för en offentlig sammanräkning. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Christine Andersson, KD   
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KF § 58/14 
KS § 117/14   13/KS0192 
Fullmakt till Kommunernas Hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 
(KHS) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunernas Hjälpmedelsnämnd i Kalmar län (KHS) har utarbetat ett nytt 
avtal med anledning av Torsås kommuns inträde i den gemensamma nämnden. 
 
För att Torsås kommun ska kunna kopplas in via SESAM på det centrala 
folkbokföringsregistret (CFR) krävs att samtliga tolv kommuner har 
undertecknat avtalet. I dagsläget är detta inte klart. 
 
För att på ett smidigt sätt utföra hjälpmedelshanteringen, innan det nya avtalet 
är klart och undertecknat av samtliga kommuner, föreslår Kommunernas 
Hjälpmedelsnämnd i Kalmar län (KHS) att Torsås kommun utfärdar en full-
makt, signerad av kommunfullmäktige, som tillåter KHS att göra de utläsningar 
från  Centrala folkbokföringsregistret (CFR) och KHS hjälpmedelsregister 
(SESAM). 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-05-12 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att en signerad fullmakt utfärdas som tillåter Kommunernas Hjälpmedels- 
     nämnd i Kalmar län (KHS) att göra de utläsningar som krävs för registret 
     CFR och SESAM, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att en signerad fullmakt utfärdas som tillåter Kommunernas Hjälpmedels- 
     nämnd i Kalmar län (KHS) att göra de utläsningar som krävs för registret 
     CFR och SESAM 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
 


