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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2014-11-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2014-11-24, 18.00 – 21.00   
     Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19.40 – 19.45. 
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
     
   
   
   
   
  
  
  
Utses att justera Mats Olsson, KD och Sten Bondesson, C   
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2014-11-25  
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson PParagrafer 117 - 140 

    
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson  

  
 

  
Justerande 

 

   .................................................................................................................................................................   Mats Olsson                                      Sten Bondesson    
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
 Kommunfullmäktige    

Sammanträdesdatum 2014-11-24    nedtagande kk 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-11-26 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-12-18 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 

 

Ledamot Närvarande § Tjänstgörande ersättare 
Henrik Nilsson Bokor, S Ja  

Christofer Johansson, C Ja  

Martin Kirchberg, SD Ja  

Ann-Britt Mårtensson, S Ja       

Maria Karlsson, C Nej Östen Barrdahl, C 

Roland Swedestam, S Ja       

Per Olov Vickius, SD Ja       

Mona Magnusson, M Ja   

Marcus Johansson, C Nej Jan-Olof Olsson, C 

Christina Lönnqvist, S Ja       

Margareta Ohlin, FP Ja       

Eva-Kristina Berg, C Ja       

Per-Olov Karlsson, SD Ja       

Sören Bondesson, S Ja  

Sten Bondesson, C Ja       

Jill Jonsson, S  Ja   

Staffan Kromnow, M Ja   

Janita Kirchberg, SD Ja       

Åsa Haglund – Rosenborg, C Ja   

Lars Sjöholm, MP Nej Lotten Magnusson Diurlin, MP 

Hans Larsson, S  Ja       

Mars Olsson, KD Ja       

Linda Eriksson, C Nej Magnus Rosenborg, C  

Kerstin Ahlberg, S Ja       

Kent Freij, SD Ja  

Lena Gustafsson, V    Ja       

Johan Petersson, FP Ja       

Roger Isberg, S Ja  

Lisa Klasson, C  Ja       

Susanne Johansson, S Ja       

Nicklas Thorlin, SD Ja       

Christina Svensson, C Ja  

Ewy Svensson, M Ja       

Björn Petersson, S Ja       

Frida Portin, C Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 117 – 140 
 
§ 117-121Taxor och avgifter 2015 
§ 122 Renhållningstaxa för hushållsavfall samt taxeföreskrifter för 2015 från 

Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 
§ 123 Årsplan och budget 2015, plan 2016-2017 
§ 124 Motion – Attraktivt boende i Torsås kommun 
§ 125 Motion – Planförslag, markområdet bredvid Missionskyrkan i Torsås 
§ 126 Motion – Bredbandsutbyggnad 
§ 127 Reviderat förslag till budget 2015, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 128 Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering, revidering 
§ 129 Icke verkställda beslut kvartal II, 2014 
§ 130 Ansökan om utökning av verksamhetsområdet för VA, Åd 
§ 131 Informationsärende, Konsekvenser utifrån samverkansöverenskommelse med 
 Landstinget i Kalmar län 
§ 132 Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2014-10-01 
§ 133 Redovisning av motioner under handläggning till och med 2014-10-01 
§ 134 Medborgarförslag – Sotning och brandskyddskontroll 
§ 135 Medborgarförslag – Utöka VA-område i Djursvik 
§ 136 Medborgarförslag – Dränera Ekbacken i Söderåkra 
§ 137 Medborgarförslag – Lägre kostnad för tillfällig plats vid torghandel 
§ 138 Medborgarförslag – Rensa vid parkeringsficka vid hembygdsparken i Bergkvara  
§ 139 Medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås   
§ 140 Remiss – Översyn av det utvidgade strandskyddet i Torsås kommun 
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KF § 117/14 
KS § 249/14   14/KS0177 
Taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtpriser 2015 
 
Tomtmark för bostadsändamål 
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Industrimark 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Planerad hårdgjord industrimark 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering 
 
Planlagd mark för handelsändamål 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 

 
Vid avvikelser i taxan, lämnas delegation till kommunstyrelsen för beslut. 

 
Kopieringskostnader 2015 

 
Svart/vit A1 = 60 kronor 
 A2 = 40 kronor 
 A3 = 6 kronor 
 A4 = 4 kronor 
 Föreningar samt politiska partier som bistår med papper 0 kronor 

 
Färg A3 = 8 kronor 
 A4 = 6 kronor 
 
Kopior upp till 10 stycken faktureras ej. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-11-11 kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tomtpriser och kopieringskostnader 2015 enligt förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa tomtpriser och kopieringskostnader 2015 enligt förslag. 
-----  
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KF § 118/14 
KS § 250/14   14/KS0177 
Taxor inom bildningsnämndens verksamhetsområde 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förändring i bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter för 2015: 
 
Kopieringskostnad färg, föreningar som bistår med papper, 50 procent rabatt. 
Utskrifter, 4 kronor per sida i färg. 
 
I övrigt oförändrad från 2014 till 2015   
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-11-11 kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2015 enligt nämndens förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2015 enligt nämndens förslag. 
----- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KF § 119/14 
KS § 251/14   14/KS0177 
Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förändring i socialnämndens förslag till taxor och avgifter för 2015: 
 
Höjning av hemtjänstavgift per månad, ordinärt och särskilt boende: 
Nivå 1; 410 kronor, Nivå 2; 615 kronor (600), Nivå 3; 1 025 kronor (1 000), Nivå 4; 1 780 
(1 776) följer maxtaxan. 
Trygghetslarm vid omvårdnadsinsats; 155 kronor/månad (150). 
Trygghetslarm vid endast larm/serviceinsatser; 255 kronor/månad (250). 
Nödsändare vid omvårdnadsinsats; 155 kronor/månad (150). 
Nödsändare vid endast larm/serviceinsatser; 255 kronor/månad (250). 
Hembesök kommunala hälso- sjukvård på ordination av läkare; 105 kronor/besök (100). 
Inskriven i hemsjukvården 1); 255 kronor/månad (250). 
Bedömning/utprovning tekniska 105 kronor/bedömning (100). 
Korttidsplats; 209 kronor/dygn (20 kronor förbrukningsartiklar) (189). 
Tillfälliga insatser (service); 205 kronor/timme (200). 
Förbrukningsartiklar i särskilt boende; 128 kronor/månad inklusive moms (125). 
Hämtning av hjälpmedel; 105 kronor/hämtning (100). 
Tvättning av återlämnande hjälpmedel; 105 kronor/hjälpmedel (100). 
Bedömning av bostadsanpassning (intyg); 205 kronor/bedömning (200). 
Utlåning av tillfälliga hjälpmedel (max 3 månader); 105 kronor/hjälpmedel/ 
månad (100). 
Utlåning av scooter/permobil; 205 kronor/månad (200). 
Vågens fixartjänster; 145 kronor/timme inklusive moms (140). 
 
Avgifter inom funktionshinderområdet: 
Egenavgift för lägervistelse per dygn; 350 kronor (225). 
Bowlingresor/termin; 870 kronor (850). 
 
Hushållsel ingår i hyran/avgiften i särskilt boende; ensamstående 340 kronor/månad (322), 
makar/sambor 270 kronor/månad (260). 
 
I övrigt oförändrad från 2014 till 2015. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-11-11 kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2015 enligt nämndens förslag. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2015 enligt nämndens förslag. 
----- 
Sändlista Socialnämnden 
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KF § 120/14 
KS § 252/14   14/KS0177 
Taxor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde 2015 
 

Ärendebeskrivning 
 
Förändring i bygg- och miljönämndens förslag till taxor och avgifter för 2015: 

 
Timavgiften är höjd på samtliga taxor från 700 kronor till 800 kronor. 
Taxan helt omarbetad. 
 
I övrigt oförändrad från 2014 till 2015. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-11-11kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2015 enligt nämndens 
     förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2015 enligt nämndens 
     förslag. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 121/14 
KS § 253/14   14/KS0177 
Taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområde 2015 
 

Ärendebeskrivning 
 
Förändring i tekniska nämndens förslag till taxor och avgifter för 2015: 

 
Anläggningsavgifter för Vatten och Avlopp: 
 
Oförändrade från 2014 till 2015. 

 
Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp: 
 
Fast avigt, oförändrad från 2014 till 2015. 
Rörlig avgift, höjning med 25 öre/kubikmeter. 

 
Båtplatstaxa 
 
Oförändrad från 2014 till 2015. 

 
Torgplats 
 
Tillkommer tillfällig plats.  
I övrigt oförändrad från 2014 till 2015. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-11-11 kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tekniska nämndens taxor för 2015 enligt nämndens förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa tekniska nämndens taxor för 2015 enligt nämndens förslag. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 57   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2014-11-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 

KF § 122/14 
KS § 256/14 
AU § 328/14   14/KS0177  
Renhållningstaxa för hushållsavfall samt taxeföreskrifter för 2015 från 
Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 
 
Ärendebeskrivning 
  
KSRR:s taxor och taxeföreskrifter 2015 ska beslutas av medlemskommunernas 
kommunfullmäktige innan årsskriftet.  
 
Till kommunernas beredning av beslutet kan konstateras att taxorna generellt är 
oförändrade sedan 2013. Några taxor har tillkommit med anledning av att 
matafallsinsamling införs och att Oskarhamn blir ny medlem vid årsskiftet. 
 
Renhållningstaxa för hushållsavfall samt taxeföreskrifter för 2015 från 
Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-11-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna renhållningstaxan för hushållsavfall samt taxeföreskrifterna för  
     2015 från Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-11-24 kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna renhållningstaxan för hushållsavfall samt taxeföreskrifterna för  
     2015 från Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR,  
 
att förklara paragrafen, omedelbart justerad. 

 
Kommunfullmäktiges behandling 2014-11-25 
 
Eftersom detta är ett extra ärende ställer ordföranden frågan till kommunfullmäktige som 
beslutar enhälligt att ärendet ska behandlas under kvällens sammanträde. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna renhållningstaxan för hushållsavfall samt taxeföreskrifterna för  
     2015 från Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
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KF § 123/14 
KS § 248/14 
KS § 225/14 
AU § 287/14 
AU § 260/14 
KF § 60/14 
KS § 122/14 
AU § 147/14 
AU § 135/13   14/KS0092 
Årsplan och budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar prognos skatter och bidrag, ekonomisk 
sammanställning inför ramar 2015 samt preliminära investeringar för 2015.  
 
Socialnämnden 
 
Socialchef Jan Ekdahl redovisar socialnämndens budget 2015, kommentarer till 
driftkostnadsförändringar samt investeringsbudget. 
 
Bildningsnämnden 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar bildningsnämndens förslag på budget samt 
investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Bygg- och miljönämnden 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar bygg- och miljönämndens förslag på budget 
samt investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Tekniska nämnden 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar tekniska nämndens förslag till budget samt 
investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens förslag på drift- och 
investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Budgetförslag för 2015-2017 föreligger från revisionen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 123/14, Årsplan och budget 2015, plan 2016 - 2017 
  

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-06: 
 
att notera redovisning av nämndernas förslag till budget 2015-2017, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att sammanställa nämndernas förslag till budget 
     2015-2017 utifrån innevarande budgetram samt 
 
att återkomma med en redovisning i arbetsutskottet 2014-05-13. 

 
Arbetsutskottets behandling 2014-05-13 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar preliminärt budgetunderlag 2015-2017. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-05-13: 
 
att överlämna det preliminära budgetunderlaget 2015-2017 till partigrupperna 
     för vidare beslut i kommunstyrelsen, 
 
att ett extra kommunstyrelsesammanträde med fokusering på måldokumentet  
     blir 2014-06-10 klockan 13.00, 
 
att till sammanträdet 2014-06-10 bjuda in minst två representantet från 
     styrelsen i Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, 
 
att kallelse till sammanträdet 2014-06-10 utsändes i vanlig ordning.  

 
Kommunstyrelsens behandling 2014-05-20 
 
Yttrande föreligger från kommunal sydost, sektion Torsås: 
 
Det har varit nio resurstjänster i hemtjänsten och LSS sedan tidigt i höstas 2013. Tillsätt 
dessa tjänster som tillsvidare, för arbetsanhopningen verkar bestå.  
Arbetsmiljön behöver bli bättre både fysiskt och psykiskt.  
Gör rehabutredningar för all korttidsfrånvaro. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 123/14, Årsplan och budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Socialdemokraternas förslag till Preliminära budgetramar för 2015: 
 
Den prognos som ligger till grund för budgetarbetet 2015 utgår ifrån en tillväxtprognos på 
4,7 procent vilket ger en kraftig ökning på skatteintäkterna. Budgetunderlaget utgår ifrån ett 
befolkningstal på 6860 personer. 2014-03-31 var befolkningen 6892 personer i kommunen. 
En fortsatt positiv befolknings-utveckling för året ger en ytterligare förstärkning på 
intäktsidan. Det är viktigt att följa både skatteprognos och befolkningstal i det fortsatta 
budgetarbetet. 
 
Socialdemokraternas ställningstaganden i de preliminära budgetramarna: 
 

 Ett öka behov av barnomsorg där kommunen måste vara beredd att möta en stigande 
efterfråga. Det finns flera frågor som är under planering som inte finns med i 
nuvarande underlag till budgetramarna, vilka också måste vägas in i prioriteringen av 
kommande satsningar. 

 Konsumentprisindex har under senare år legat långt under 2 procent. Vi väljer att 
kompensera nämnderna för prisökningar motsvarande 1 procent. 

 Vi tror inte socialnämnden klarar av en sänkning med 1,6 mkr av ramen utifrån 
resursföredelningen av antalet äldre över 80 år under 2015. Men inför 2015 års budget 
ska resursfördelningsmodellen beaktas igen av budgetberedningen. 

 Socialnämnden bör kompenseras för en/ett socialjour/beredskapsavtal med ett 
ramtillskott på 350 tkr. 

 Med en beräknad skatteprognos på 4,7 procent och kommande hyres- 
kostnadsökningar på 6 mkr från 2016, är det viktigt att budgetera för ett resultat enligt 
god ekonomisk hushållning. Därför bör det budgeterade resultatet motsvara ett 
överskott på 2 procent av skatter och bidrag, som buffert mot lågkonjunktur och till 
egenfinansiering av kommande investeringar. 

 Central reserv: kvar att fördela i central reserv ligger 8 207 tkr. Som kan användas till 
politiska prioriteringar och ökade behov som till exempel: omställningskostnader under 
2015 för nämnderna att söka, såsom till hyres kostnader under Torskolans renovering. 
Kommunen kan även använda den centrala reserven för medfinansiering till exempel 
Tekniknod, bred- bandsatsning, EU-projekt och riktade statsbidrag. Samt ökade behov 
i verksamheterna utifrån den fortsatta budgetberedningen. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 123/14, Årsplan och budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Socialdemokraterna yrkar utifrån ovanstående 
 
Kompensation för prisutveckling beräknas till 1 procent till samtliga nämnder, 1 050 tkr, 
 
Pengarna till socialnämnden för 80 år och äldre ligger kvar under 2015 som 
utrymme för att kostnadsanpassa verksamheten, 1 606 tkr, 
 
Beredskapsavtal/socialjour till socialnämnden, 350 tkr, 
 
Budgetutrymme för politiska prioriteringar i central reserv, 8 207 tkr. 
 
Årets resultat, 7 342 Tkr 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna uppdras att fortsätta med budget-beredningen utifrån 
de prognoser och riktlinjer som kommunfullmäktige antagit som preliminära budgetramar. 
 
Mona Magnusson, M yrkar ett ökat anslag med 300 tkr (totalt 600 tkr) till Tekniknod samt 
att övriga satsningar från 2014 (IT-satsning, bredbands-satsning, central buffert) överförs 
till budget 2015. 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till Mona Magnussons, M yrkande gällande ökat anslag 
till Tekniknod. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas yrkande och att satsningar 
för 2014 överförs till budget 2015 med justering av Tekniknod om   
600 tkr finner han att kommunstyrelsen har beslutat enligt Mona Magnussons, M yrkande 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Mona Magnussons, M yrkande och nej = enligt 
Socialdemokraternas yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår 
av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att satsningar för 2014 
överförs till budget 2015 med att Tekniknod justeras med 600 tkr. 

 
Fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 57   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2014-11-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 123/14, Årsplan och budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C   X         

Christofer Johansson C       X         

Marcus Johansson C   X         

Mona Magnusson M       X             

Mats Olsson KD       X             

Roland Swedestam S         X       

Henrik Nilsson Bokor S         X       

Sören Bondesson S         X       

Ann-Britt Mårtensson S     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 och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Socialdemokraternas yrkande. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-05-20 kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa preliminära budgetramar enligt ekonomichefen beräkning,  
 
att satsningar för 2014 (IT-satsning, bredbands-satsning, central buffert) 
     överförs till budget 2015 med justeringen av Tekniknod om 600 tkr, 
 
att omdisponera 600 tkr till bildningsnämnden från den centrala 
     investeringsramen, 
 
att i övrigt fastställa nämndernas investeringsbudget för 2015. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2014-06-09 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar de preliminära budgetramarna för 2015. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 123/14, Årsplan och budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Yrkande och proposition  
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar att 1,606 tkr återförs 
till socialnämnden som utrymme för att kostnadsanpassa verk-samheten, öka anslag med 
300 tkr (totalt 600 tkr) till Tekniknod, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Mona Magnusson, M yrkar att 1,606 tkr återförs till socialnämnden, anslag ökas med 300 
tkr (totalt 600 tkr) till Tekniknod, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat att 1,606 
tkr återförs till socialnämnden samt bifall  till kommun-styrelsens förslag till beslut. 
  

Tilläggsyrkande och proposition  
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M, och Lena Gustafsson, V 
yrkar tillägg med att anslå 350 tkr till socialnämnden för beredskapsavtal/socialjour.  
Christofer Johansson, C ställer sig bakom Roland Swedestams, S tilläggs-yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat att anslå 
350 tkr till socialnämnden för beredskapsavtal/socialjour.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-09: 
 
att fastställa preliminära budgetramar enligt ekonomichefen beräkning,  
 
att satsningar för 2014 (IT-satsning, bredbands-satsning, central buffert) 
     överförs till budget 2015 med justeringen av Tekniknod om 600 tkr, 
 
att 1,606 tkr återförs till socialnämnden,  
 
att omdisponera 600 tkr till bildningsnämnden från den centrala 
     investeringsramen, 
 
att anslå 350 tkr till socialnämnden för beredskapsavtal/socialjour, 
 
att i övrigt fastställa nämndernas investeringsbudget för 2015. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 123/14, Årsplan och budget 2015, plan 2016 - 2017 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-07 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar preliminära driftramar samt preliminära 
investeringsramar 2015 – 2017 från kommunfullmäktige 2014-06-09, resultatbudget, skatter 
och bidrag samt ekonomisk sammanställning inför budget 2015.  
 
Budgetdialog med nämnderna gällande förändrade förutsättningar sedan 
kommunfullmäktiges beslut 2014-06-09 om budgetramar för 2015. 
 

Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, VD Magnus Andersson. 
 
Redovisning av underhållsplanering 2015 – 2019 för Torsås Bostads AB. 
 
Kan uppstå ett underskott under 2014 för Torsås Fastighets AB. Under 2015 inväntas 
Torskolans ombyggnad. 
 

Socialnämnden, socialchef Annika Placido, ordförande Ewy Svensson, M. 
 
Redovisning av budget, sparförslag samt åtgärder under 2015. 
 

Bildningsnämnden, bildningschef Håkan Petersson, ordförande Maria Karlsson, C och 
2:e vice ordförande Sören Bondesson, S. 
 
Redovisning av förändrade förutsättningar som ger ekonomiska konsekvenser för 2015 års 
budget. 
 

Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadschef Martin Storm och ordförande 
Magnus Svensson, M. 
 
Redovisning av budget 2015 samt förändringar inom taxor. 
 

Tekniska nämnden, samhällsbyggnadschef Martin Storm. 
 
Redovisning av budget 2015 samt förändringar inom taxor. 
 

Kommunstyrelsen, kommunchef Jan Darrell. 

 
Redovisning av driftkostnadsförändringar exklusive pris- och löneökningar. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 123/14, Årsplan och budget 2015, plan 2016 - 2017 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-07: 
 
att utifrån lämnad information uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett  
     slutgiltigt dokument som återkopplas i arbetsutskottet 2014-10-22, 
 
att bjuda in Tuulikki Åkesson, Torsås Företagscentrum samt representant från 
     näringslivet till arbetsutskottet 2014-10-22 med anledning av äskande om  
     cirka 120 000 kronor till tjänst som handelsutvecklare i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar en sammanställning över äskande utöver preliminär 
budgetram för 2015. 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar reviderad årsplan 2015 utifrån synpunkter vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-06. 
  

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
 
att notera redovisningen gällande budgetförutsättningar samt reviderad årsplan 
    för 2015, 
 
att budgeten för 2015, plan 2016-2017 kommer i kommunstyrelsen vid ett 
     extra sammanträde 2014-11-11 klockan 13.00, därefter till kommun- 
     fullmäktige 2014-11-24. 
 

Kommunstyrelsens föreslår 2014-10-28 kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa oförändrad utdebitering, 21:43. 

 
Kommunstyrelsens behandling 2014-11-11 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar preliminära driftramar och investeringar för 2015. 
 
Revisionen har önskemål om en kompensation för prisökning för 2015 med  
40 tkr. Totalt äskande om 540 tkr. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S redovisar ett gemensamt budgetförslag för 2015 från 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna.  
Se aktbilaga. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 123/14, Årsplan och budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Christofer Johansson, C meddelar att han inte kommer att ta ställning till några beslut vid 
dagens sammanträde. 
 

Yrkande och proposition   
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets, 
Folkpartiets, Kristdemokraternas och Moderaternas gemensamma budgetförslag för 2015. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets, Folkpartiets, Kristdemokraternas och Moderaternas 
gemensamma budgetförslag för 2015. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-11-11 kommunfullmäktige besluta: 
 
att ekonomichef Kent Frost med kommunstyrelsens ordförande som ersättare 
     har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2015 nyupplåna, det vill 
     säga öka kommunens skulder under år 2015, 
 
att ekonomichef Kent Frost med kommunstyrelsens ordförande som ersättare 
     har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2015 omsätta lån, det  
     vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till  
     betalning under år 2015, 
 
att från och med budget 2016 fatta beslut om budget och plan i juni, 
 
att de ramförändringar som gäller för nämnderna för budget 2015 kvarstår i 
     plan 2016, 2017. Övriga förändringar kommer att tas med hänsyn till 
     upprättad resursfördelningsmodell,  
 
att stämma av resursfördelning till bildningsnämnden för volymförändringar  
     2015 i samband med delårsbokslutet, 
 
att godkänna måldokumentet, 
 
att fastställa budgetramar exklusive kapitalkostnader och omfördelning mellan  
     nämnder gällande Företagshälsovård 
     kommunstyrelsen, 65 847 tkr 
     revisionen, 500 tkr 
     socialnämnden, 146 897 tkr 
     bildningsnämnden, 114 529 tkr 
     bygg- och miljönämnden, 6 256 tkr 
     tekniska nämnden; skattefinansierad verksamhet, 7 891 tkr 
                                   affärsdrivande verksamhet, 2 841 tkr 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 123/14, Årsplan och budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
att investeringsbudget fastställs enligt liggande förslag, 
 
att fastställa revisionens budget enligt förslag, 
 
att fastställa oförändrad utdebitering 21:43, 

 
att skuldebrev skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid 
     förfall av denne av kommunstyrelsens förste vice ordförande och 
     kontrasigneras av ekonomichefen eller vid förfall av denne, av 
     kommunchefen, 
 
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
     kommunens skulder under år 2015, med totalt 20 mkr, 
 
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
     upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
     år 2015. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2014-11-24 
 
Revisionen har önskemål om en kompensation för prisökning för 2015 med 40 tkr.  
Totalt äskande om 540 tkr. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S redovisar Årsplan och budget 2015, ett gemensamt budgetförslag 
från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna.  
Se aktbilaga. 
 
Christofer Johansson, C redovisar budget för 2015 där utöver lagd budget bör vissa saker 
prioriteras, omprioriteras och nedprioriteras. Se aktbilaga. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att Sverigedemokraterna inte kommer att ta ställning till några 
beslut gällande följande förslag till beslut från kommunstyrelsen: 
 
att de ramförändringar som gäller för nämnderna för budget 2015 kvarstår i plan 2016, 
2017. Övriga förändringar kommer att tas med hänsyn till upprättad resursfördelnings-
modell,  
 
att stämma av resursfördelning till bildningsnämnden för volymförändringar 2015 i 
samband med delårsbokslutet, 
 
att godkänna måldokumentet, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 123/14, Årsplan och budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
att fastställa budgetramar exklusive kapitalkostnader, 
 
att investeringsbudget fastställs enligt liggande förslag, 
 
att fastställa revisionens budget enligt förslag. 
 

Yrkande  
 
Henrik Nilsson Bokor, S, Margareta Ohlin, FP, Lena Gustafsson, Mats Olsson, KD, Roger 
Isberg, S och Mona Magnusson, M yrkar bifall till det gemensamma förslaget till budget för 
2015 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och 
Moderaterna.  
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till Centerpartiets förslag till budget 2015. 
 
Enligt begäran från ordförande Ann-Britt Mårtensson, S ajourneras sammanträdet mellan 
klockan 19.40 - 19.45 innan kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna. 
 
Noteras att Janita Kirchberg, SD lämnar sammanträdet klockan 19.45. 

 
Yrkande och proposition  
 
Kommunstyrelsens förslag på att ekonomichef Kent Frost med kommunstyrelsens 
ordförande som ersättare har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2015 
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2015 samt att även omsätta lån, 
det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 
under år 2015. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar att förslagen till beslut utgår.  
 
Vid av ordförande ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Henrik Nilsson 
Bokors, S yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Henrik Nilssons 
Bokors, S yrkande. 
 

Yrkande och proposition  
 
Kommunstyrelsens förslag på att godkänna måldokumentet. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar att godkännande av måldokumentet ersätts med årsplan och 
budget 2015 antas enligt majoritetens förslag,.  
 
Vid av ordförande ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Henrik Nilsson 
Bokors, S yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Henrik Nilssons 
Bokors, S yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 123/14, Årsplan och budget 2015, plan 2016 - 2017 
  

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Kommunstyrelsens förslag på att fastställa budgetramar exklusive kapitalkostnader och 
omfördelning mellan nämnder gällande Företagshälsovård 
kommunstyrelsen, 65 847 tkr 
revisionen, 500 tkr 
socialnämnden, 146 897 tkr 
bildningsnämnden, 114 529 tkr 
bygg- och miljönämnden, 6 256 tkr 
tekniska nämnden; skattefinansierad verksamhet, 7 891 tkr 
                              affärsdrivande verksamhet, 2 841 tkr 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar enligt det gemensamma förslaget till budget för 2015 från 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna.  
att fastställa budgetramar exklusive kapitalkostnader; 
kommunstyrelsen, -65 047 tkr 
kommunfullmäktige, -259 tkr 
valnämnden, -21 tkr 
överförmyndarnämnden, -848 tkr 
revisionen, -500 tkr 
socialnämnden, -146 497 tkr 
bildningsnämnden, -114 479 tkr 
bygg- och miljönämnden, -6 256 tkr 
tekniska nämnden; skattefinansierad verksamhet, -7 891 tkr 
                              affärsdrivande verksamhet, 2 841 tkr 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till Centerpartiets förslag till budget 2015. 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen – kommunstyrelsens förslag – det 
gemensamma förslaget till budget för 2015 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, 
Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna och Christofer Johansson, C förslag. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det gemensamma förslaget till 
budget för 2015 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, Krist-
demokraterna och Moderaterna . 
 
Votering begärs och kommunfullmäktige har beslutat om motförslag i huvudvoteringen 
antingen kommunstyrelsens förslag eller Christofter Johanssons, C förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christofer Johanssons, C förslag som motförslag i 
huvudvoteringen. 
 
I huvudvoteringen blir det gemensamma förslaget till budget för 2015 från 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. 
Henrik Nilsson Bokors, S ja och Christofer Johanssons, C förslag nej.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 123/14, Årsplan och budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Avges 19 ja-röster och 10 nej-röster samt 5 avstod.  Hur var och en röstat framgår av 
omröstningslista nummer 2. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt det gemen-
samma förslaget till budget för 2015 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, 
Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna . 

 
Omröstningslista nummer 2  

Ledamöter Par
ti 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S  X   

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD    X 

Ann-Britt Mårtensson S  X   

Maria Karlsson  C Östen Barrdahl, C  X  

Roland Swedestam  S  X   

Per Olov Vickius SD    X 

Mona Magnusson M  X   

Marcus Johansson C  Jan-Olof Olsson, C    X   

Christina Lönnqvist S  X   

Margareta Ohlin  FP  X   

Eva-Kristina Berg  C      X   

Per-Olov Karlsson SD    X 

Sören Bondesson S  X   

Sten Bondesson C   X  

Jill Jonsson S  X   

Staffan Kromnow M   X     

Janita Kirchberg SD  - - - 

Åsa Haglund Rosenborg C   X  

Lars Sjöholm MP Lotten M Diurlin, MP X   

Hans Larsson S  X   

Mats Olsson KD  X   

Linda Eriksson C Magnus Rosenborg, C  X  

Kerstin Ahlberg S  X   

Kent Freij SD    X 

Lena Gustafsson V  X   

Johan Petersson FP  X   

Roger Isberg S  X   

Lisa Klasson C   X  

Susanne Johansson  S  X   

Nicklas Thorlin SD    X 

Christina Svensson C    X  

Ewy Svensson M  X   

Björn Petersson S  X   

Frida Portin C   X  

 Summa 19  10  5 

    

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 123/14, Årsplan och budget 2015, plan 2016 - 2017 

 
Reservation 
 
Christofer Johansson, Östen Barrdahl, Jan-Olof Olsson, Eva-Kristina Berg, Sten 
Bondesson, Åsa Haglund Rosenborg, Magnus Rosenborg, Lisa Klasson, Christina 
Svensson och Frida Portin samtliga C reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Centerpartiets yrkande. 
 

Yrkande och proposition  
 
Kommunstyrelsens förslag på att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, 
det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 
under år 2015. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar att förslagen till beslut utgår.  
 
Vid av ordförande ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Henrik Nilsson 
Bokors, S yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Henrik Nilssons 
Bokors, S yrkande. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att från och med budget 2016 fatta beslut om budget och plan i juni, 
 
att de ramförändringar som gäller för nämnderna för budget 2015 kvarstår i 
     plan 2016, 2017. Övriga förändringar kommer att tas med hänsyn till 
     upprättad resursfördelningsmodell,  
 
att stämma av resursfördelning till bildningsnämnden för volymförändringar  
     2015 i samband med delårsbokslutet, 
 
att årsplan och budget 2015 antas enligt majoritetens förslag,  
 
att fastställa budgetramar exklusive kapitalkostnader; 
     kommunstyrelsen, -65 047 tkr 
     kommunfullmäktige, -259 tkr 
     valnämnden, -21 tkr 
     överförmyndarnämnden, -848 tkr 
     revisionen, -500 tkr 
     socialnämnden, -146 497 tkr 
     bildningsnämnden, -114 479 tkr 
     bygg- och miljönämnden, -6 256 tkr 
     tekniska nämnden; skattefinansierad verksamhet, -7 891 tkr 
                                   affärsdrivande verksamhet, 2 841 tkr 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 123/14, Årsplan och budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
att investeringsbudget fastställs enligt liggande förslag, 
 
att fastställa revisionens budget enligt förslag, 
 
att fastställa förslag till taxor och avgifter 2015, 
 
att fastställa oförändrad utdebitering 21:43, 

 
att skuldebrev skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid 
     förfall av denne av kommunstyrelsens förste vice ordförande och 
     kontrasigneras av ekonomichefen eller vid förfall av denne, av 
     kommunchefen, 
 
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
     kommunens skulder under år 2015, med totalt 20 mkr. 
-----   
Sändlista  
Förvaltningsrätten  
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KF § 124/14 
KS § 216/14 
AU § 257/14 
AU § 285/13 
AU § 210/13 
KF § 72/13   13/KS0104 
Motion – Attraktivt boende i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alliansen i bygg- och miljönämnden Christofer Johansson, C, Nils Gustling, C, Anita 
Petersson, C, Elsie Ludwig, C Östen Barrdahl, C, Magnus Svensson, M och Kjell Mattsson, 
KD hemställer i en motion att Torsås kommun tar fram en plan för en kontinuerlig 
utveckling av detaljplan som spänner över flera år. 
 
Alliansen vill även att Torsås kommun aktivt och i samförstånd med markägare och 
myndigheter reder ut möjligheterna till en planering innan planeringen sätter fart samt att 
samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att hålla i och föra arbetet framåt. 
  

Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna motionen – Attraktivt boende i Torsås kommun till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-20: 
 
att bjuda in ansvariga handläggare inom området detaljplaner för en diskussion  
     om att utveckla Torsås kommuns planarbete inom kommunen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-17 
 
Tillsammans med samhällsbyggnadschefen Martin Storm och planarkitekt Fredrika 
Ternelius diskuteras bland annat om vad är attraktivt boende, är det sjönära boende, 
hästgård etc. Vad vill marknaden ha, hyreshus alternativt småhus.   
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att samhällsbyggnadschefen sammanställer kommunens planer, utvecklings- 
     område, med mera och redovisar till plangruppen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 124/14, Motion – Attraktivt boende i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-09-16 
 
Plangruppen beslutar 2013-12-05 § 7 att samhällsbyggnadsförvaltningen går vidare med 
Djursvik- och Ragnabo-områdena för ett attraktivt boende. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-09-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom plangruppens beslut 2013-12-05  § 7 och bifalla motionen  
     samt 
 
att motionen – Attraktivt boende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-09-30 kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom plangruppens beslut 2013-12-05  § 7 och bifalla motionen  
     samt 
 
att motionen – Attraktivt boende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2014-11-24 
 
Jäv 
 
Åsa Haglund – Rosenborg, C och Magnus Rosenborg, C meddelar jäv och deltar inte i 
ärendet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom plangruppens beslut 2013-12-05  § 7 och bifalla motionen  
     samt 
 
att motionen – Attraktivt boende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista  
Alliansen i bygg- och miljönämnden: 
Christofer Johansson,  
Nils Gustling, C 
Anita Petersson, C 
Elsie Ludwig, C  
Östen Barrdahl, C 
Magnus Svensson, M  
Kjell Mattsson, KD   
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KF § 125/14 
KS § 237/14 
AU § 274/14 
KS § 192/13 
AU § 212/13 
KF § 74/13   13/KS0106 
Motion – Planförslag, markområdet bredvid Missionskyrkan i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås kommun 
kontaktar programansvarig för BTH Fysisk Planering och undersöker möjligheterna att 
initiera ett samarbete enligt motionens intentioner. 
 
Folkpartiet liberalerna anser att markområdet som gränsar till Missionskyrkan behöver 
utformas till ett attraktivt bostadsområde att bosätta sig i. Samtidigt ska vår tätort utvecklas 
med nytänkande och framåtanda. 
 
Utformningen av byggnader och kringmiljö bör vara anpassade för barn, unga, äldre och 
funktionsnedsatta. I planen bör ingå förskola, demensboende, gruppboden, radhus och 
lägenheter. Allt utformat med ekologisk hållbarhet och energieffektivitet i åtanke. 
  

Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna motionen – Låt Blekinge Tekniska Högskolas studenter på 
     Fysisk planering göra planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i  
     Torsås till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att uppmana Margareta Ohlin, FP att informera kommunstyrelsen deras tankar 
     med motionen – Låt Blekinge Tekniska Högskolas studenter på Fysisk  
     planering göra planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i  
     Torsås. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Margareta Ohlin, FP att informera kommunstyrelsen deras tankar med motionen – Låt 
Blekinge Tekniska Högskolas studenter på Fysisk planering göra planförslag till 
markområdet bredvid Missionskyrkan i Torsås. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 125/14, Motion – Planförslag, markområdet bredvid 
Missionskyrkan i Torsås 
 
Nuvarande plan över området är inaktuell och behöver revideras för att området ska bli 
mer attraktivt och tryggt. Detta för att försöka locka nya invånare att flytta hit.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-08-27: 
 
att efterhöra med Blekinge Tekniska Högskola, Fysisk Planering om intresse  
     finns att initiera ett samarbete enligt motionens intentioner, 
 
att överlämna motionen – Planförslag, markområdet bredvid Missionskyrkan i  
     Torsås till bygg-och miljönämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 83; 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktade Blekinge Tekniska Högskola i september 2013 
och initierade idén om ett samarbete enligt motionens intentioner. Blekinge Tekniska 
Högskola är positiva och återkommer till kommunen när det finns ett behov av denna typ 
av uppgifter i undervisningen eller för ett examensarbete. 
 
Vid en förnyad kontakt under våren 2014 bekräftade Blekinge Tekniska Högskola sitt 
intresse och deras avsikt är att återkomma vid lämpligt tillfälle.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Planförslag, markområdet bredvid Missions- 
     kyrkan i Torsås med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16  
     § 83, 
 
att motionen, härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-10-28 kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Planförslag, markområdet bredvid Missions- 
     kyrkan i Torsås med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16  
     § 83, 
 
att motionen, härmed anses besvarat. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 29 av 57   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2014-11-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 125/14, Motion – Planförslag, markområdet bredvid 
Missionskyrkan i Torsås 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2014-11-24 
 
Yrkande 
 
Margareta Ohlin, FP yrkar bifall till motionen och meddelar att ärendet kommer att följas 
upp. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bifalla motionen – Planförslag, markområdet bredvid Missions- 
     kyrkan i Torsås med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16  
     § 83, 
 
att motionen, härmed anses besvarat. 
-----   
Sändlista  
Margareta Ohlin, FP  
Lina Milesson, FP 
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KF § 126/14 
KS § 238/14 
AU § 275/14 
KF § 76/14   14/KS0139 
Motion – Bredbandsutbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S hemställer i en motion att kommunstyrelsen har det samlade ansvaret 
för utbyggnadet av bredband i hela kommunen med en anslutningsavgift som är lika för 
alla abonnenter. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-08-04: 
 
att överlämna motion – Bredbandsutbyggnad till kommunstyrelsen för  
     beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- fullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden tidsfristen 
ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-styrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar svar på motionen – Bredbandsutbyggnad. 
 
Sammanfattningsvis är det en motion vars förslag leder till en snabbare utbyggnad av 
bredband under förutsättning att det avsätts rätt resurser för att genomföra detta. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Bredbandsutbyggnad, 
 
att uppdra åt kommunchefen att utreda ansvarsdelen samt möjligheten att bilda 
     ett kommunalt bolag som arbetar med bredbandsutbyggnad i hela Torsås  
     kommun. 
 
att motionen, härmed anses besvarat. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 126/14, Motion – Bredbandsutbyggnad  
    
Kommunstyrelsen föreslår 2014-10-28 kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Bredbandsutbyggnad, 
 
att uppdra åt kommunchefen att utreda ansvarsdelen samt möjligheten att bilda 
     ett kommunalt bolag som arbetar med bredbandsutbyggnad i hela Torsås  
     kommun. 
 
att motionen, härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bifalla motionen – Bredbandsutbyggnad, 
 
att uppdra åt kommunchefen att utreda ansvarsdelen samt möjligheten att bilda 
     ett kommunalt bolag som arbetar med bredbandsutbyggnad i hela Torsås  
     kommun. 
 
att motionen, härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Roland Swedestam, S  
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KF § 127/14 
KS § 224/14 
AU § 285/14  14/KS0104 
Utdelning av det egna kapitalet till medlemskommunerna, revidering 
förslag till budget 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbund beslutar våren 2012 att verkställa projekt Digital 
kompetens, efter en förstudie som genomförs 2011. Projektet är ett offensivt 
utvecklingsarbete som innebär att elever och personal etappvis har utrustats med en 
personlig bärbar dator samt att varje enhet har tillgång till IKT pedagog som stöd för det 
pedagogiska IT användandet. Förbundet utbildar och ger eleverna moderna IKT-
kunskaper samtidigt som förbundet motverkar en utveckling där de digitala klyftorna 
mellan olika grupper tenderar att öka. 
 
De senaste två åren har gymnasieförbundet tack vare tidigare överskott i Kalmarsunds 
Gymnasieförbund kunnat inrymma projektet utan att presentera miljonunderskott för 
medlemskommunerna. För att säkerställa en fortsättning av satsningen digital kompetens 
inför år 2015 har gymnasieförbundet dock behov av en medfinansiering från 
medlemskommunerna. 
 
I samband med medlemskommunernas gemensamma budgetmöte 2014-05-28 uppkom 
frågan om en eventuell utdelning av det egna kapitalet för att kompensera kommunerna för 
ett ökat medlemsbidrag inför år 2015. Politiken i Kalmarsunds Gymnasieförbund ser 
positivt på möjligheten att genomföra en utdelning för att realisera ett ökat medlemsbidrag 
år 2015. 
 
Styrelsen i Kalmarsunds Gymnasieförbund beslutar 2014-09-25 att inför 2015 genomföra 
en engångsutdelning på 10.8 mkr av det egna kapitalet till medlems-kommunerna. 
Utdelningen fördelas enligt proportionerna inom medlems-kommunerna; Borgholm 1 187 
tkr, Kalmar 7 227 tkr, Mörbylånga 1 618 tkr och Torsås 755 tkr. 
 
Utdelning realiseras under förutsättning att medlemskommunernas respektive 
kommunfullmäktige bifaller Kalmarsunds Gymnasieförbunds reviderade förslag 2014-09-
11 till budget 2015. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Kalmarsunds Gymnasieförbunds budgetram för  
     2015 till 410 442 tkr och godkänna kommunbidragens fördelning mellan 
     medlemskommunerna. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 127/14, Utdelning av det egna kapitalet till 
medlemskommunerna, revidering förslag till budget 2015 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2014-10-28 kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Kalmarsunds Gymnasieförbunds budgetram för  
     2015 till 410 442 tkr och godkänna kommunbidragens fördelning mellan 
     medlemskommunerna. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa Kalmarsunds Gymnasieförbunds budgetram för  
     2015 till 410 442 tkr och godkänna kommunbidragens fördelning mellan 
     medlemskommunerna. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsunds Gymnasieförbund  
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KF § 128/14 
KS § 205/14 
AU § 229/14 14/KS0147 
Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12 § 28 att godkänna och fastställa upprättat förslag 
till riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering. 
 
Förslag föreligger på revidering av riktlinjer för Torsås kommun ärende-hantering. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-09-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa reviderat förslag till riktlinjer gällande Torsås  
     kommuns ärendehantering. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-09-30 kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa reviderat förslag till riktlinjer gällande Torsås  
     kommuns ärendehantering. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa reviderat förslag till riktlinjer gällande Torsås  
     kommuns ärendehantering. 
-----  
Sändlista 
Nämndernas sekreterare 
Informatören 
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KF § 129/14 
KS § 208/14 
AU § 243/14   14/KS0096 
Icke verkställda beslut kvartal II, 2014  
 
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 II, 2014 
 
Antal icke verkställda beslut: 8, varav 3 verkställda, 3 
 återtagit ansökan under 
 2:a kvartalet 

Kön Beslut – Verkställt Typ av bistånd 

Man 20131015 – 20140527 IFO Familjeresurs 

Man 20131017 – 20140505 IFO Kontakperson – (återtagit ansökan) 

Man 20131017 – 20140505 IFO Familjeresurs – (återtagit ansökan) 

Man 20131025 – 20140521 IFO Familjeresurs 

Kvinna 20130920 – 20140604 IFO Kontaktperson – (återtagit ansökan) 

Kvinna 20131107 - 20140521 IFO Familjeresurs 

Man 20131011 - IFO Familjeresurs – (resursbrist) 

Man 20131216 -  SoL Kontaktperson – (resursbrist) 

   
Antal dagar från beslut till rapportering: 1 750 
Antal män: 6 
Antal kvinnor 2 
 
Anledning till ej verkställt beslut är resursbrist/saknar lämplig personal/uppdragsgivare. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-09-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II,  2014. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 129/14, Icke verkställda beslut kvartal II, 2014 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2014-09-30 kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2014. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2014. 
-----  
Sändlista  
Socialnämnden 
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KF § 130/14 
KS § 211/14 
AU § 253/14   14/KS0152 
Ansökan om utökning av verksamhetområdet för VA, Åd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ägare till fastigheten Åd 1:7 (inte Åd 1:111A som ansökan anger), har i skrivelse ansökt om 
att verksamhetsområdet för kommunalt VA utökas till att omfatta tre fastigheter i 
anslutning till Gunnarstorpsvägen; Åd 1:11, Åd 1:2 och Åd 1:7. Fastigheten Åd 1:7 bebos 
året runt och övriga två är fritidsbostäder. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-08-19 § 52 att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
verksamhetsområdet för den kommunala VA-anläggningen ska omfatta Åd 1:2, 1:7 och 
1:11. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-16: 
 
att uppdra åt kommunchefen att beställa grävning för kommunala VA- 
     anslutning mellan butiken på Vågen och bostadshuset. 
 

föreslå kommunstyrelsen, kommunfullmäktige besluta: 
 
att verksamhetsområdet för den kommunala VA-anläggningen ska omfatta Åd  
     1:2, 1:7 och 1:11. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-09-30 kommunfullmäktige besluta: 
 
att verksamhetsområdet för den kommunala VA-anläggningen ska omfatta Åd  
     1:2, 1:7 och 1:11. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att verksamhetsområdet för den kommunala VA-anläggningen ska omfatta Åd  
     1:2, 1:7 och 1:11. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 131/14 
KS § 201/14 
AU § 206/14 
KF § 151/13 
KS § 243/13 
KF § 117/13 
KS § 184/13 
AU § 194/13   12/KS0192 
Konsekvenser utifrån samverkansöverenskommelse med Landstinget i 
Kalmar län  
 
Ärendebeskrivning 
 
En reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktions-nedsättning 2013 - 2014 
föreligger. 
 
Revideringar i ny Samverkansöverenskommelse 2013-2014 jämfört med 
Samverkansöverenskommelse 2012-2014: 
 
Punkt 2 Gemensamma överenskommelser reviderad. 
 
Punkt 6 Strategisk planering och ledning 
 
Sekreterare: Samordnare för CM i länet har funktionen som sekreterare för 
ledningsguppen. 
 
Punkt 7 Brukarorganisationers medverkan 
 
Tillkommer brukarorganisationerna skall ges möjlighet att ta del och lämna synpunkter på 
denna överenskommelse inför varje revidering. 
 
Punkt 8 Stöd till anhöriga/närstående helt ny. 
 

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

Fortsättning 
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Fortsättning § 131/14, Konsekvenser utifrån samverkans-
överenskommelse med Landstinget i Kalmar län  
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Socialnämnden beslutar 2013-06-19 § 73 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
funktionsnedsättning 2013 – 2014. 

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

Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-16: 
 
att godkänna reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
     Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
     funktionsnedsättning 2013 – 2014. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-10-29 
 
Sedan 2012 har Landstinget och kommunerna i länet haft ett samarbetsavtal för personer 
med funktionshinder. 
Socialstyrelsen har nu signalerat att samverkansavtalet inte uppfyller de bedömningskriterier 
som de kräver för att klara grundkrav 1 i PRIO- satsningen och därmed få ut statsbidrag. 
 
Protokollsutdrag med godkännande av samverkansöverenskommelse ska inlämnas senast 
2013-12-05. 
 
Socialnämnden beslutar 2013-10-23 § 116 att godkänna reviderad samverkans- 
överenskommelse 2013-10-11 mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar 
län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014.   
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-10-29 kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad samverkansöverenskommelse 2013-10-11 mellan 
     Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer  
     med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014.   
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 131/14, Konsekvenser utifrån samverkans-
överenskommelse med Landstinget i Kalmar län  
 

Kommunfullmäktiges behandling 2013-11-18 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar att socialnämnden och bildningsnämnden ser över vilka 
konsekvenser som respektive förvaltningar får utifrån tecknat 
samverkansöverenskommelse med Landstinget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
Henrik Nilsson Bokors, S tilläggsyrkande. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-11-18: 
 
att godkänna reviderad samverkansöverenskommelse 2013-10-11 mellan 
     Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer  
     med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014, 
 
att socialnämnden och bildningsnämnden ser över vilka konsekvenser som 
     respektive förvaltningar får utifrån tecknat samverkansöverenskommelse  
     med Landstinget. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Vid socialnämnden sammanträde 2014-01-21 § 14 informerar tillförordnad socialchef Jan 
Ekdahl att inga synpunkter om konsekvenser har framkommit från verksamheterna. Det är 
viktigt att följa upp och dokumentera eventuella konsekvenser som kan komma att uppstå 
ute i verksamheterna utifrån tecknad överenskommelse. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-02-19 § 18 att avvakta reviderat 
samverkansavtal mellan skolorna i länets kommuner och BUP. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera socialnämnden och bildningsnämndens arbetsutskotts information 
     gällande konsekvenser utifrån samverkansöverenskommelse med  
     Landstinget i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 131/14, Konsekvenser utifrån samverkans-
överenskommelse med Landstinget i Kalmar län  
 

Kommunstyrelsen behandling 2014-09-30 
 
En samverkansöverenskommelse är nyligen tecknad mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-09-30 kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera socialnämnden och bildningsnämndens arbetsutskotts information 
     gällande konsekvenser utifrån samverkansöverenskommelse med  
     Landstinget i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera socialnämnden och bildningsnämndens arbetsutskotts information 
     gällande konsekvenser utifrån samverkansöverenskommelse med  
     Landstinget i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 
-----  
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KF § 132/14 
KS § 242/14   14/KS0015 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2014-
10-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2014-10-01. 
 
1. Bergkvara centrum, 13/KS0075, Lilian Kronmar och Nils-Olof Petersson, Torsås.   

 
2. Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara, 13/KS0144, Jens Johansson, Bergkvara. 

 
3. Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot centrum, 14/KS0029, Margareta Kus, 

Torsås. 
 

4. Sotning och brandskyddskontroll, 14/KS0046, Mikael Nilsson, Söderåkra. 
 

5. Dränering av Ekbacken i Söderåkra, 14/KS0054, Lena Robertsson, Söderåkra. 
 

6. Lägre kostnad av tillfällig plats vid torghandel, 14/KS0121, Monika Hulthe, Torsås. 
 

7. Rensa vid parkeringsficka vid hembygdsparken i Bergkvara, 14/KS0126, Jan-Erik 
Persson, Torsås. 

 
8. Bygg en simhall och aktivitetshall, 14/KS0142, Ulf-Peter Rosenblad. 

 
9. Rensmuddring vid Norra Kajen i Bergkvara hamn, 14/KS0158, Johnny Andersson, 

Bergkvara. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-10-28 kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2014-10-01. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2014-10-01. 
-----  
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KF § 133/14 
KS § 243/14   14/KS0016 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2014-10-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2014-10-01. 
 
1. Kallelse i PDF på kommunens hemsida, 13/KS00428, Roger Isberg, S. 

 
2. Minska lärarnas administration, 13/KS0056, Margareta Ohlin och Lina Milesson, FP. 

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

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

Margareta Ohlin och Lina Milesson, FP. 
 

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

 
6. Uppföra ramper för skateboard, 14/KS0099, Moderaterna. 

 
7. Turism och trivselfaktorer, 14/KS0139, Roger Isberg, S. 

 
8. Bredbandsutbyggnad, 14/KS0139, Roland Swedestam, S. 

 
9. Laddstolpar för elbilar, 14/KS0161, Roger Isberg, S. 

 
10. Resursfördelning för volymförändringar under året, 14/KS0162, Roger Isberg, S. 

  

Kommunstyrelsen föreslår 2014-10-28 kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2014-10-01. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2014-10-01. 
-----   
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KF § 134/14 
KS § 214/14 
AU § 234/14 
AU § 67/14 
KF § 9/14 14/KS0046 
Medborgarförslag – Sotning och brandskyddskontroll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Mikael Nilsson, Söderåkra med förslaget att genomföra 
sotning och brandskyddskontroll vid samma tillfälle och minska avgifterna och ställtiderna 
för alla inblandade. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Sotning och brandskyddskontroll till 
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-03: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Sotning och brandskyddskontroll till 
     Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-utskottets beslut, 
innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. Klarar inte förbundet 
tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-02 
 
Yttrande föreligger från skorstensfejarmästare i Torsås kommun Jonathan Johansson 
daterad 2014-07-28. 
 
När Räddningstjänstlagen redigeras till Lagen om skydd mot olyckor var Myndighetet för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) tydliga med att Sotning och Brandskyddskontroll ska 
vara två helt skilda förrättningar. Tanken bakom detta är att kontrollen ska bli så noggrann 
som möjligt. 
 
Därför jobbas det utefter att båda förrättningarna ska vara så optimalt noggrant utförda 
som möjligt. 
I vissa fall till exempel fritidshus, större objekt, görs sotning och kontroll samtidigt. Då 
arbetar två man, en som utför sotningen och en som utför kontrollen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 134/14, Medborgarförslag – Sotning och brandskydds-
kontroll 
 
I permanentboende hus är det svårt att planera in sotning och kontroll samtidigt eftersom 
planeringen blir ”haltande”. I det fall det går så görs det. 
 
Ett ytterligare stor problem är att en person som ska utföra sotning och kontroll samtidigt 
är att man blir sotig när man sotar. Man ska vistas i alla utrymmen i fastigheten där objektet 
sträcker sig. Det kan vara till exempel klädkammare, vardagsrum, finrum och kök.  
Det är omöjligt att på ett smidigt sätt utföra kontrollen på ett bra och respektfullt sätt mot 
fastighetsägaren vid dessa tillfällen.  
Man måste vara ytterst noggrann med att visa hänsyn mot fastighetsägaren och absolut inte 
smutsa ner med sotiga händer och kläder vid en brandskydds-kontroll. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-09-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom skorstensfejarmästare Jonathan Johanssons skrivelse  
     daterad 2014-07-28, 
 
att medborgarförslag – Sotning och brandskyddskontroll härmed anses  
     besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-09-30 kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom skorstensfejarmästare Jonathan Johanssons skrivelse  
     daterad 2014-07-28, 
 
att medborgarförslag – Sotning och brandskyddskontroll härmed anses  
     besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-09-30 kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom skorstensfejarmästare Jonathan Johanssons skrivelse  
     daterad 2014-07-28, 
 
att medborgarförslag – Sotning och brandskyddskontroll härmed anses  
     besvarat. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 134/14, Medborgarförslag – Sotning och brandskydds-
kontroll 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom skorstensfejarmästare Jonathan Johanssons skrivelse  
     daterad 2014-07-28, 
 
att medborgarförslag – Sotning och brandskyddskontroll härmed anses  
     besvarat. 
-----  
Sändlista 
Mikael Nilsson, Söderåkra  
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KF § 135/14 
KS § 215/14 
AU § 256/14 
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 2014-03-17: 
 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-16 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att verksamhetsområdet utökas till att omfatta de 
tre närmaste fastigheterna längs Gunnarstorpsvägen. Detta behandlas i annan ordning och i 
särskilda beslut. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det för närvarande inte finns ett behov av att 
lösa vatten- och avloppsfrågan i ett sammanhang för övriga fastigheter längs 
Gunnartorpsvägen och i Gunnarstorp. Om området exploateras med nya bostäder bör 
dock en utökning av verksamhetsområdet övervägas. Detta regleras närmare i den VA-plan 
som håller på att utarbetas. Et är i VA-planen avvägningar mellan långsiktigt behov, 
miljönytta och ekonomi görs. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-08-19 § 55 att godkänna yttrande som svar på 
medborgarförslaget. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-09-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2014-08-19 § 55 och avslå  
     medborgarförslaget,  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 135/14, Medborgarförslag – Utöka VA-område i Djursvik 
 
att medborgarförslag – Utöka VA-området i Djursvik härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-09-30 kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2014-08-19 § 55 och avslå  
     medborgarförslaget,  
 
att medborgarförslag – Utöka VA-området i Djursvik härmed anses besvarad. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2014-08-19 § 55 och avslå  
     medborgarförslaget,  
 
att medborgarförslag – Utöka VA-området i Djursvik härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Lars Carlson, Söderåkra  
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KF § 136/14 
KS § 234/14 
AU § 271/14 
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 2014-03-17: 
 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 61; 
 
Orsaken till en ökad vattensamling i Ekbacken har, trots diverse utredningar och 
bedömningar av Lantmäteriet, Södra Skogsägarana och samhällsbyggnads-förvaltningen 
inte kunnat fastställas. En dränering av skogsmark anses numer olämplig ur miljösynpunkt. 
 
En rensning av kanalen i anslutning till Ekbacken kommer att göras under 2015 vilket kan 
leda till en minskning av vattensamlingen i Ekbacken. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Dränera Ekbacken i Söderåkra med hänvisning 
      till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 61, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 136/14, Medborgarförslag – Dränera Ekbacken i Söderåkra 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2014-10-28 kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Dränera Ekbacken i Söderåkra med hänvisning 
      till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 61, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslaget – Dränera Ekbacken i Söderåkra med hänvisning 
      till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 61, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Lena Robertsson, Söderåkra  
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KF § 137/14 
KS § 235/14 
AU § 272/14 
KF § 73/14   14/KS0121 
Medborgarförslag – Lägre kostnad för tillfällig plats vid torghandel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Monika Hulthe, Torsås föreslår i ett medborgarförslag att det blir en lägre kostnad för att 
ha en tillfällig plats för torghandel i Torsås, Bergkvara och Söderåkra. Kostnaden i Torsås 
är högst i länet och kan jämföras med Kalmar 72 kronor, Nybro 116 kronor och 
Emmaboda 115 kronor. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-08-04: 
 
att överlämna medborgarförslag – Lägre kostnad för tillfällig plats vid torg- 
     handel till tekniska nämnden för beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- fullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden tidsfristen 
ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-styrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Tekniska nämndens beslutar 2014-09-16 § 63, att till 2015 komplettera torghandelstaxan 
för tillfälliga torgplatser med, att kommunens verksamma lantbrukare, trädgårdsodlare och 
andra mindre företag får marknadsföra och försälja egna produkter på en yta om cirka 2,5 x 
5 meter utan kostnad. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslaget – Lägre kostnader för tillfällig plats vid torg- 
     handel med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 63, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-10-28 kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslaget – Lägre kostnader för tillfällig plats vid torg- 
     handel med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 63, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 137/14, Medborgarförslag – Lägre kostnad för tillfällig plats 
vid torghandel 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bifalla medborgarförslaget – Lägre kostnader för tillfällig plats vid torg- 
     handel med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 63, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Monika Hulthe, Torsås 
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KF § 138/14 
KS § 236/14 
AU § 273/14 
KF § 74/14   14/KS0126 
Medborgarförslag – Rensa vid parkeringsficka vid hembygdsparken i 
Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås föreslår i ett medborgarförslag att nässlorna rensas bort vid 
hembygdsparken i Bergkvara. Det blir trevligare för barnen som stiger ur bilen på 
parkeringsfickan för att komma in till förskolan. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-08-04: 
 
att överlämna medborgarförslag – Rensa vid parkeringsficka vid hembygds- 
     parken i Bergkvara till tekniska nämnden för beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden tidsfristen 
ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Enligt tekniska nämndens beslut 2019-16 § 62, har nässlorna rensats bort i slutet av juli 
2014. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslaget – Rensa vid parkeringsficka vid hembygdsparken 
     i Bergkvara med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 62, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-10-28 kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslaget – Rensa vid parkeringsficka vid hembygdsparken 
     i Bergkvara med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 62, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 138/14, Medborgarförslag – Rensa vid parkeringsficka vid 
hembygdsparken i Bergkvara 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bifalla medborgarförslaget – Rensa vid parkeringsficka vid hembygdsparken 
     i Bergkvara med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 62, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Jan-Erik Persson, Torsås 
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KF § 139/14   14/KS0195 
Medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eftersom detta är ett extra ärende ställer ordföranden frågan till kommunfullmäktige som 
beslutar enhälligt att ärendet ska behandlas under kvällens sammanträde. 

 
Melker Lyth, Torsås föreslår i ett medborgarförslag att fler papperskorgar sätts upp i 
Torsås. Bland annat i krysset Norregatan/Elledalsgatan, busshållplatserna vid 
Mariahemmet, promenadstråket från Skogsgläntan bort till Vallermansgöl samt även längst 
Karlskronavägen.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås till tekniska nämnden 
     och kommunstyrelsen för beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden tidsfristen 
ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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KF § 140/14              
KS § 258/14 
AU § 319/14 14/KS0 176 
Remiss – Översyn av det utvidgade strandskyddet för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen har genomfört en översyn av det utvidgade strandskyddet i Torsås kommun 
till följd av den nya strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft 2009-07-01. 
 
Enligt 7 kap 14 § miljöbalken får Länsstyrelsen i det enskilda fallet utvidga det generella 
strandskyddet om 100 meter upp till 300 meter från strandlinjen om det behövs för att 
säkerställa något av strandskyddets båda syften. Syftena är att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strand-områden samt bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 
Miljöhandläggare Jan Andersson redovisar förslag på remissyttrande gällande översyn av 
det utvidgade strandskyddet för Torsås kommun.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-11-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat yttrande från miljöhandläggare Jan Andersson  
     som sitt eget samt 
 
att överlämna det till Länsstyrelsen som svar på remiss- Översyn av det  
     utvidgade strandskyddet för Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat yttrande från miljöhandläggare Jan Andersson  
     som sitt eget samt 
 
att överlämna det till Länsstyrelsen som svar på remiss- Översyn av det  
     utvidgade strandskyddet för Torsås kommun, 
 
att förklara paragrafen, omedelbart justerad. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2014-11-24 
 
Eftersom detta är ett extra ärende ställer ordföranden frågan till kommunfullmäktige som 
beslutar enhälligt att ärendet ska behandlas under kvällens sammanträde. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 140/14, Remiss – Översyn av det utvidgade strandskyddet 
för Torsås kommun 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna upprättat yttrande från miljöhandläggare Jan Andersson  
     som sitt eget samt 
 
att överlämna det till Länsstyrelsen som svar på remiss- Översyn av det  
     utvidgade strandskyddet för Torsås kommun, 
----- 
Sändlista 
Länsstyrelsen 
Bygg och miljönämnden 
 
 
 


