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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

Plats och tid

Folkets hus i Torsås, 2015-02-09, 18.30 – 20.30

Beslutande

Enligt deltagarlista, Bilaga 1

Övriga deltagande

Jan Darrell, kommunchef, föredragande
Yvonne Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Mona Magnusson, M och Linda Eriksson, C

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret 2015-02-09

Underskrifter

Sekreterare
Ordförande

Paragrafer 1 - 19
..............................................................................................................
Paragrafer
Yvonne Nilsson

Ann-Britt Mårtensson
..............................................................................................................

Justerande

Mona Magnusson

Linda Eriksson

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

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-02-09

Datum för anslags
uppsättande

2015-02-11

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2015-03-05

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare
Ledamot
Henrik Nilsson Bokor, S
Christofer Johansson, C
Martin Kirchberg, SD
Ann-Britt Mårtensson, S
Maria Karlsson, C
Roland Swedestam, S
Per Olov Vickius, SD
Mona Magnusson, M
Marcus Johansson, C
Christina Lönnqvist, S
Margareta Ohlin, FP
Eva-Kristina Berg, C
Per-Olov Karlsson, SD
Sören Bondesson, S
Sten Bondesson, C
Jill Jonsson, S
Staffan Kromnow, M
Janita Kirchberg, SD
Åsa Haglund – Rosenborg, C
Lars Sjöholm, MP
Hans Larsson, S
Mars Olsson, KD
Linda Eriksson, C
Kerstin Ahlberg, S
Kent Freij, SD
Lena Gustafsson, V
Johan Petersson, FP
Roger Isberg, S
Lisa Klasson, C
Susanne Johansson, S
Nicklas Thorlin, SD
Christina Svensson, C
Ewy Svensson, M
Björn Petersson, S
Frida Portin, C

Närvarande §
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja § 1 - 5
Nej
Nej
Ja

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänstgörande ersättare

Tony Schäfer, C

Östen Barrdahl, C

Jan-Olof Olsson, C

Lina Jonsson, S
Magnus Nilsén M
Agneta Eriksson, S
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 1 - 19
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19

Justerandes signaturer

Justering
Bildande av Mosa AB, KSRR
Motion – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida
Motion – Uppföra ramper för skateboard
Motion – Turism och trivselfaktorer
Upphandling av städtjänster
Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser
Kommunala feriearbeten för skolungdomar 2015
Policy för möten och resor
Representanter till Hjälpmedelsnämnden 2015-2018
Revisorer till Hjälpmedelsnämnden 2015-2018
Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll till skydd för
oegentligheter
Medborgarförslag – Trafiksituation på Malmgatan i Bergkvara
Medborgarförslag – Rensmuddring vid Norra Kajen i Bergkvara hamn
Medborgarförslag – Förbjud fyrverkerier alla dagar på året
Delårsrapport 2014 – Kalmarsunds Gymnasieförbund
Medborgarförslag – Medborgarkontor i före detta posthuset i Torsås
Avsägelse ersättare i kommunstyrelsen / fyllnadsval
Motion – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri

Utdragsbestyrkande
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2015-02-09

KF § 1/15
Justering

15//KS0054

Ärendebeskrivning
Förslag på att justera kvällens protokoll är Mona Magnusson, M, Per Olov Vickius, SD och
Linda Eriksson, C.
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar att Mona Magnusson, M och Linda Eriksson, C utses att justera kvällen protokoll.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 5 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

KF § 2/15
KS § 19/15
KS § 18/15
15/KS0022
Bildande av Mosa AB, Kalmarsundsregionens Renhållare
Ärendebeskrivning
Ledamot Roland Swedestam, S informerar kort om investeringen av den nya
sorteringsanläggningen. Jan Fors från Kalmarsundsregionens Renhållare kommer till
kommunstyrelsen 2015-01-27 och informerar mer.
Kommunstyrelsens behandling 2015-01-27
Förbundschef Jan Fors, Kalmarsundsregionens Renhållare informerar om att
förbundsdirektionen i KSRR har 2015-01-09 beslutat att till medlems- kommunerna lämna
för beslut avseende bildande av aktiebolag för KSRR:s avfallssorteringsanläggning på
Moskogen i enlighet med förbundsordning § 5.
Syftet med bolagiseringen är att maximera avfallsvolymer för en kostnads-effektiv
behandling av hushållssopor, med fokusering på en regional behandling av matavfall.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-01-27 kommunfullmäktige besluta:
att godkänna att Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR bildar helägda
MOSA AB.
Kommunfullmäktiges behandling 2015-02-09
Från Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR föreligger protokollsutdrag 2015-01-09 § 6
bildande av MOSA AB, Affärsplan MOSA AB, förslag till bolagsordning MOSA AB och
PM från advokat.
Yrkande och proposition
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna att Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR bildar helägda MOSA AB.
----Sändlista
Kalmarsundsregionens Renhållare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 3/15
KS § 45/15
AU § 324/14
KS § 86/13
AU § 87/13
KF § 25/13
13/KS0042
Motion – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida
Ärendebeskrivning
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kallelsen i PDF-format inför styrelse, utskott och
nämndsmöte sätts in på kommunens hemsida.
Att ge större öppenhet mot kommuninvånare och öka småpartiers insyn i det
politiska arbetet vill Roger att vi inför ”Kallelse i PDF-format inför styrelse, utskott och
nämndsmöte” på kommunens hemsida.
Refererar till Kalmar kommuns hemsida.
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11:
att motionen – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottets behandling 2013-03-05
Svar på motionen - Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida:
Arbete pågår med att införa läsplattor i första hand till kommunstyrelsens arbetsutskott för
att minska pappersflödet. Det innebär att kallelse och handlingar kommer att översändas
elektroniskt och ett eventuellt införande av handlingar på kommunens hemsida får ske då.
Kommunchefen, nämndernas sekreterare, IT-personal och arkivansvarig har varit på
studiebesök i Nybro och Kalmar kommun och sett hur de arbetar där.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-26 kommer Nybros vice ordförande i
kommunstyrelsen, förvaltningssekreteraren och administrative chef att informera hur det
fungerar för en förtroendevald.
Ledamot Lars Sjöholm, MP hemställer i en motion till kommunfullmäktige att de
småpartier som inte är representerade i de större nämnderna (nio och elvamanna
nämnderna), ska i demokratins namn ha möjlighet att bli kallad till, kunna närvara vid och
få protokoll från nämndssammanträdena.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 3/15, Motion – Kallelse i PDF-format på kommunens
hemsida
Motionen kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde
2013-02-26.
Med anledning av att arbete pågår dels med elektronisk hantering av handlingar samt med
motionen från Miljöpartiet avslå Roger Isbergs motion.
Härmed anses motionen besvarad.
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-15 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna upprättat svar på motionen och avslå motionen,
att motionen härmed anses besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar 2013-03-26:
att beslut på motionen - Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida
lämnas efter att pågående utredning angående elektroniska handlingar är
avslutad.
Arbetsutskottet föreslår 2014-11-18 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att arbetet med elektroniska handlingar har påbörjats i kommunstyrelsens
arbetsutskott samt
att under 2015 kommer övriga nämnderna att påbörja arbetet med elektroniska
handlingar,
att kallelse/kungörelse från arbetsutskottet, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige förs in på kommunens hemsida,
att motionen härmed anses besvarad.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 3/15, Motion – Kallelse i PDF-format på kommunens
hemsida
Kommunstyrelsen föreslår 2015-01-27 kommunfullmäktige besluta:
att bifalla motionen – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida,
att kallelse/kungörelse från arbetsutskottet, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige förs in på kommunens hemsida samt
att uppdra åt övriga nämnder att göra detsamma,
att motionen härmed anses besvarad.
Kommunfullmäktiges behandling 2015-02-09
Yrkande och proposition
Roger Isberg, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
att bifalla motionen – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida,
att kallelse/kungörelse från arbetsutskottet, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige förs in på kommunens hemsida samt
att uppdra åt övriga nämnder att göra detsamma,
att motionen härmed anses besvarad.
----Sändlista
Roger Isberg, S
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 4/15
KS § 46/15
AU § 341/14
KF § 67/14
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.
Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-09:
att överlämna motion – Uppföra ramper för skateboard till bildningsnämnden
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 2014-12-02
Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10 § 97 att hänskjuta ärendet till framtida arbete kring
utformning av Torskolans utemiljö.
Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att bifalla motionen – Uppföra ramper för skateboard, och hänskjuta den till
framtida arbete kring utformning av Torskolans utemiljö,
att motionen härmed anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-01-27 kommunfullmäktige besluta:
att motionen – Uppföra ramper för skateboard hänskjuts till framtida arbete
kring utformning av Torskolans utemiljö,
att motionen härmed anses besvarad.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

Fortsättning § 4/15, Uppföra ramper för skateboard
Kommunfullmäktige beslutar:
att motionen – Uppföra ramper för skateboard hänskjuts till framtida arbete
kring utformning av Torskolans utemiljö,
att motionen härmed anses besvarad.
----Sändlista
Moderaterna i Torsås
Bildningsnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 5/15
KS § 47/15
AU § 342/14
KF § 75/14
Motion – Turism och trivselfaktorer

14/KS0138

Ärendebeskrivning
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för
utveckling av kommunala möjligheter för turism och därav även öka
trivselfaktorerna/möjliga aktiviteter för invånarna, så väl fastboende som sommarboende.
Kommunfullmäktige beslutar 2014-08-04:
att överlämna motion – Turism och trivselfaktorer 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 2014-12-02
Kommunikations- och turismansvarig Ann-Sofie Gränefält och kommunchef Jan Darrell
svar på motionen gällande turism och trivselfaktorer;
En arbetsgrupp med företagare inom turismnäringen samt med kommunens
turismansvarige som sammankallande arbetar för närvarande med en turism-strategi. I
denna ska det ingå en behovsanalys om destinationsutveckling i Torsås kommun.
I dagsläge saknas tillräckligt underlag för att påbörja arbetet med en konkret handlingsplan
för besöksnäringen men förbättringsarbeten sker fortlöpande av det som redan finns. En
tydligare analys av riktning och omfattning kommer att finnas med i den ovan nämnda
turismstrategin.
Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att avslå motionen – Turism och trivselfaktorer med hänvisning till
kommunikations- och turismansvarige och kommunchefens svar på
motionen,
att motionen härmed, anses besvarad.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 5/15, Motion – Turism och trivselfaktorer
Kommunstyrelsen föreslår 2015-01-27 kommunfullmäktige besluta:
att motionen – Turism och trivselfaktorer hänvisas till pågående arbete med en
turismstrategi,
att motionen härmed, anses besvarad.
Kommunfullmäktiges behandling 2015-02-09
Tilläggsyrkande och proposition
Roger Isberg, S med instämmande av Marcus Johansson, C yrkar tillägg med, uppdra åt
kommunstyrelsen att ta fram och se över trivselfaktorer för hela kommunen.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att avslå
tilläggsyrkandet.
Yrkande och proposition
Henrik Nilsson, S med instämmande av Martin Kirchberg, SD yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
att motionen – Turism och trivselfaktorer hänvisas till pågående arbete med en
turismstrategi,
att motionen härmed, anses besvarad.
----Sändlista
Roger Isberg, S
Turismansvarig

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 6/15
KS § 20/15
AU § 19/15
AU § 1/15
AU § 346/14
Upphandling av städtjänster

14/KS0200

Ärendebeskrivning
Lokalvårdschef på Kalmar kommun Peter Gertsson informerar om den mätning som
utförts av våra objekt inför planerad städupphandling 2015.
Redovisning av underlaget till upphandlingen 2015 samt ett alternativt förslag på lokalvård
som innebär att Torsås kommun har det i egen regi.
Arbetsutskottet beslutar 2014-12-02:
att notera informationen gällande underlaget inför upphandling av städtjänster 2015.
Arbetsutskottets behandling 2015-01-20
Ekonomichef Kent Frost och VD Magnus Andersson för Torsås Bostads AB/ Torsås
Fastighets AB föredrar ärendet.
Torsås kommun har städavtal med ISS för tiden 2012-06-01 – 2014-05-30 med möjlighet
till förlängning med max 1 + 1 år. Gällande avtal har förlängts till och med 2015-05-30.
Två underlag har framtagits, ett för städupphandling och ett som avser städning av
kommunens lokaler i kommunal regi. Torsås kommun har för år 2014 till ISS betalat
3 411 356 kronor exklusive moms.
För år 2015 tillkommer mer städyta (till exempel Sophiagården och Skogs- gläntan).
Bättre utnyttjande av kommunkoncernen, egen ledningsresurs för städ samt
personalekonomiska effekter är några bidragande faktorer till förslaget att förlägga
övervägande delen av kommunens städning i kommunal regi.
Christofer Johansson, C inträder som ledamot, utan att delta i beslutet, eftersom han
inträder under påbörjad behandling av ärendet.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 6/15, Upphandling av städtjänster
Yrkande och proposition
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M, Martin Kirchberg, SD
och Kent Freij, SD yrkar bifall till det förslag som ekonomichef Kent Frost och VD
Magnus Andersson för Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB redovisar.
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet har beslutat om
ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, att från och med 2015-06-01 ansvara och organisera
städning för kommunens lokaler utifrån verksamhetens behov samt att av
kommunkoncernens totala städyta ska cirka 10 – 20 procent vara på entreprenad.
Arbetsutskottet föreslår 2015-01-20 kommunstyrelsen besluta:
ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, att från och med 2015-06-01 ansvara
och organisera städning för kommunens lokaler utifrån verksamhetens behov samt
att av kommunkoncernens totala städyta ska cirka 10 – 20 procent vara på
entreprenad.
Kommunstyrelsens behandling 2015-01-27
Yrkande, proposition och omröstning
Mona Magnusson, M yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.
Christofer Johansson, C yrkar att en upphandling på lika villkor mellan kommun och privat
sektor genomförs där Torsås Fastighets AB får lägga anbud som vilken aktör som helst.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Mona Magnussons, M yrkande och Christofer
Johanssons, C yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Mona Magnussons,
M yrkande varvid omröstning begärs.
Vid omröstning där ja = enligt Mona Magnussons, M yrkande och nej = enligt Christofer
Johanssons, C yrkande avges 8 ja-röster och 3 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av
omröstningslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 15 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

Fortsättning § 6/15, Upphandling av städtjänster
Omröstningslista nummer 1
Ledamöter
Roland Swedestam
Susanne Johansson
Lena Gustafsson
Mona Magnusson
Johan Petersson
Sten Bondesson
Marcus Johansson
Christofer Johansson
Martin Kirchberg
Kent Freij
Henrik Nilsson Bokor

Part
i
S
S
V
M
FP
C
C
C
SD
SD
S

Ersättare

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
Åsa Haglund-Rosenborg, C
Linda Eriksson, C
Nicklas Thorlin, SD
Summa

X
X
X
X
X
X
8

3

Reservation
Christofer Johansson, C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande.
Tilläggsyrkande och proposition
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S yrkar att till kommunfullmäktige inhämtas yttrande
från styrelsen i Torsås Fastighets AB.
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat bifalla
tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar 2015-01-27:
att till kommunfullmäktige inhämta yttrande från styrelsen i Torsås Fastighets
AB.
föreslår kommunfullmäktige besluta:
ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, att från och med 2015-06-01 ansvara och
organisera städning för kommunens lokaler utifrån verksamhetens behov samt
att av kommunkoncernens totala städyta ska cirka 10 – 20 procent vara på
entreprenad.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 6/15, Upphandling av städtjänster
Kommunfullmäktiges behandling 2015-02-09
Yttrande från styrelsen i Torsås Fastighets AB;






TFAB är beredda att i enlighet med kommunstyrelsens förslag organisera städverksamheten i kommunens lokaler. Det ska vara bolagets långsiktiga mål att för
oförändrad kostnad per städad ytenhet uppnå en högre andel nöjda kunder samtidigt
som städningen utförs på ett sätt som minskar slitaget i fastigheterna.
TFAB skall verka för att tillvarata synergieffekter med den övriga verksamhet som
bedrivs inom bolaget samt moderbolaget TBAB.
Styrelsen förutsätter att debiterade arvoden för utförda tjänster kommer att ge bolaget
full kostnadstäckning även under uppstarten av verksamheten.
Styrelsen förutsätter att Torsås kommun aktivt och positivt samarbetar med bolaget
under uppstartsfasen.

Yrkande och proposition
Henrik Nilsson, S med instämmande av Lena Gustafsson, V, Per Olov Vickius, SD,
Roland Swedestam, S, Mona Magnusson, M, och Martin Kirchberg, SD yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Christofer Johansson, C med instämmande av Marcus Johansson, C yrkar att en
upphandling på lika villkor mellan kommun och privat sektor genomförs där Torsås
Fastighets AB får lägga anbud som vilken aktör som helst.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Henrik Nilsson, S med fleras yrkande och
Christofer Johanssons, C med fleras yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat
enligt Henrik Nilsson, S med fleras yrkande varvid omröstning begärs.
Vid omröstning där ja = enligt Henrik Nilsson, S med fleras yrkande och nej = enligt
Christofer Johanssons, C med fleras yrkande avges 25 ja-röster och 10 nej-röster. Hur var
och en röstat framgår av omröstningslista nummer 2. Kommunfullmäktige har sålunda
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 17 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

Fortsättning § 6/15, Upphandling av städtjänster
Omröstningslista nummer 2
Ledamöter
Henrik Nilsson Bokor
Christofer Johansson
Martin Kirchberg
Ann-Britt Mårtensson
Maria Karlsson
Roland Swedestam
Per Olov Vickius
Mona Magnusson
Marcus Johansson
Christina Lönnqvist
Margareta Ohlin
Eva-Kristina Berg
Per-Olov Karlsson
Sören Bondesson
Sten Bondesson
Jill Jonsson
Staffan Kromnow
Janita Kirchberg
Åsa Haglund Rosenborg
Lars Sjöholm
Hans Larsson
Mats Olsson
Linda Eriksson
Kerstin Ahlberg
Kent Freij
Lena Gustafsson
Johan Petersson
Roger Isberg
Lisa Klasson
Susanne Johansson
Nicklas Thorlin
Christina Svensson
Ewy Svensson
Björn Petersson
Frida Portin

Par
ti
S
C
SD
S
C
S
SD
M
C
S
FP
C
SD
S
C
S
M
SD
C
MP
S
KD
C
S
SD
V
FP
S
C
S
SD
C
M
S
C

Ersättare

Ja
X

X
X
X
Tony Schäfer, C

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Östen Barrdahl, C

X
X
X
X

Jan-Olof Olsson, C

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lina Jonsson, S

X
X

Magnus Nilsén, M
Agneta Eriksson, S

X
X

X

Summa
Fortsättning

Justerandes signaturer

Nej

Utdragsbestyrkande

25

X
10

Avstår

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 18 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

Fortsättning § 6/15, Upphandling av städtjänster
Reservation
Christofer Johansson, Marcus Johansson, Eva-Kristina Berg, Linda Eriksson, Lisa Klasson,
Christina Svensson, Frida Portin, Tony Schäfer, Östen Barrdahl och Jan-Olof Olsson
samtliga Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Tilläggsyrkande och proposition
Christofer Johansson, C yrkar tillägg med, att de 12 procent av städ som idag förslås ska
sär-upphandlas.
Kommunfullmäktige besluta:
ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, att från och med 2015-06-01 ansvara och
organisera städning för kommunens lokaler utifrån verksamhetens behov samt
att av kommunkoncernens totala städyta ska cirka 10 – 20 procent vara på
entreprenad.
----Sändlista
Torsås Fastighets AB
Kommunfullmäktige
Noteras att Christina Svensson, C lämnar sammanträdet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

KF § 7/15
KS § 34/15
AU § 9/15
KS § 17/15
15/KS0015
Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar 2015-01-12:
att nytt förslag gällande ordning för inkallande av ersättare i nämnder och
styrelser redovisas i arbetsutskottet 2015-01-20.
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2007-03-28 § 20 gällande ordning för
inkallande av ersättare i nämnder och styrelser.
Arbetsutskottets behandling 2015-01-12
Förslag på Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser;
1. I första hand den personliga ersättaren,
2. I andra hand inkallas ersättare från samma parti,
3. I tredje hand, om det gäller ledamot från ”majoritetsgruppen” (S, V, M, FP,
KD, MP) inkallas ersättare från den denna grupp efter åldersordning, med
yngst i första hand. När det gäller ”oppositionspartierna”(C och SD) inkallas
ersättare från dessa grupper, med yngst i första hand,
4. I fjärde hand inkallas ersättare från annat parti efter åldersordning med yngst
i första hand.
Arbetsutskottet föreslår 2015-01-20 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att ersättare i kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder och styrelser,
för vilka bestämmelserna i kommunallagen 5 kap 12-17 §§ är tillämpliga, ska
inkallas, enligt redovisat förslag.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 19 av 35

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 20 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

Fortsättning § 7/15, Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och
styrelser
Kommunstyrelsen föreslår 2015-01-27 kommunfullmäktige besluta:
att ersättare i kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder och styrelser,
för vilka bestämmelserna i kommunallagen 5 kap 12-17 §§ är tillämpliga, ska
inkallas, enligt redovisat förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
att ersättare i kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder och styrelser,
för vilka bestämmelserna i kommunallagen 5 kap 12-17 §§ är tillämpliga, ska
inkallas, enligt redovisat förslag.
----Sändlista
Nämndsekreterarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 21 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

KF § 8/15
15/KS0042
Kommunala feriearbeten för skolungdomar 2015
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar 2015-01-27 att erbjuda skolungdomar kommunala feriearbeten
under sommaren 2015, att uppmana förvaltningarna att ta fram förslag på sysselsättning
inom respektive förvaltning som kan erbjudas skolungdomarna samt att förslagen
överlämnas snarast personalavdelningen.
Kommunstyrelsen beslutar även att föreslår kommunfullmäktige besluta om en ramjustering om 180 000 kronor görs från socialnämndens budget till kommunstyrelsens
budget, för handläggning av kommunala feriearbeten till skolungdomar under sommaren
2015.
Kommunfullmäktige beslutar:
att en justering av ramen görs från socialnämndens budget till kommunstyrelsens budget
om 180 000 kronor för handläggning av kommunala feriearbeten till skolungdomar
under sommaren 2015.
----Sändlista
Ekonomikontoret
För kännedom till nämnderna gällande sysselsättning för skolungdomarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 22 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

KF § 9/15
KS § 27/15
PU § 53/14
Policy för möten och resor

14/KS0187

Ärendebeskrivning
Personalchefen redovisar ett förslag till policy för möten och resor.
Mål och syfte med policyn är att verksamheterna ska genomföra möten och resor på ett
sådant sätt som bidrar till att uppnå målet om miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar
kommun. Kommunen ska vara ett föredöme för andra organisationer.
Policyn gäller anställda och förtroendevalda och omfattar möten och personresor i tjänsten.
Personalutskottet föreslår 2014-11-11 kommunstyrelsen besluta:
att godkänna och fastställa policyn, för möten och resor.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-01-27 kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och fastställa policyn, för möten och resor.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna och fastställa policyn, för möten och resor.
----Sändlista
Personalavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 23 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

KF § 10/15
KS § 53/15
14/KS0165
Representant till Hjälpmedelsnämnden 2015-2018
Kommunstyrelsen föreslår 2015-01-27 kommunfullmäktige besluta:
att utse följande ledamot och ersättare till Hjälpmedelsnämnden;
Ordinarie

Ersättare

S

M

Henrik Nilsson Bokor
Solvägen 10
385 51 SÖDERÅKRA

Mona Magnusson
Appleryd 110
385 93 TORSÅS

Kommunfullmäktige beslutar:
att utse följande ledamot och ersättare till Hjälpmedelsnämnden;
Ordinarie

Ersättare

S

M

Henrik Nilsson Bokor
Solvägen 10
385 51 SÖDERÅKRA

Mona Magnusson
Appleryd 110
385 93 TORSÅS

----Sändlista
Hjälpmedelsnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

KF § 11/15
VB § 54/15
14/KS0165
Revisorer till Hjälpmedelsnämnden 2015 – 2018
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse:
Ordinarie
S

Kerstin Hansson
Lövstigen 6
385 97 SÖDERÅKRA

M

Solveig Johansson
Djursviksvägen 49
385 97 SÖDERÅKRA

C

Ronny Ramberg
Ekaryd 401
385 94 BERGKVARA

C

Roland Sandholm
Kroka 507
385 97 SÖDERÅKRA

SD

Thomas Axelsson
Hamngatan 32
385 40 BERGKVARA

Ordförande: Ronny Ramberg, C
Vice ordförande: Kerstin Hansson, S
att revisorerna avgör vem/vilka som ska revidera olika nämnder, bolag och
kommunalförbund.
Kommunfullmäktige beslutar:
ordförande, vice ordförande och ledamöter enligt kommunstyrelsens förslag,
att revisorerna avgör vem/vilka som ska revidera olika nämnder, bolag och
kommunalförbund.
----Sändlista
Hjälpmedelsnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 24 av 35

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 25 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

KF § 12/15
KS § 286/14
AU § 329/14
14/KS0163
Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll till skydd för
oegentligheter
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har lämnat i uppdrag till PwC att granska intern kontroll till skydd
för oegentligheter. I rapporten redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning.
Granskningen är även genomförd i Borgholm, Mörbylånga och Mönsterås kommuner
inom ramen för revisionens samarbetsnätverk.
Svar på rapporten från kommunstyrelsen önskas senast 2014-12-18. Kommunstyrelsen ska
redogöra för vad som avses göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella
bedömningen i rapporten.
Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22:
att uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett förslag på åtgärder utifrån
inkommen revisionsrapport – Granskning av intern kontroll till skydd för
oegentligheter.
Arbetsutskottets behandling 2014-12-02
Ekonomichef Kent Frost redovisar svar på Revisionsrapport – Granskning av intern
kontroll till skydd för oegentligheter.
Ekonomichefen bejakar revisorernas rekommendationer med följande kommentarer:
Nämnderna har idag internkontrollplaner vari anges vad som ska följas upp, hur
uppföljningen och rapportering ska ske samt ansvarig. Kontroller kommer att utföras mer
systematiskt och resultatet kommer att dokumenteras.
När det gäller systematiska kontoanalyser i resultaträkningen rekommenderas att
kommunens ekonomer kontrollerar detta vid varje ekonomisk uppföljning samt säkerställer
att detta kontrollmoment ingår i internkontrollplanerna.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 26 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

Fortsättning § 12/15, Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll till
skydd för oegentligheter
Kontrollen av leverantörsbetalningarna är tillräckliga då det krävs både mottagningsattest
och beslutsattest på varje faktura innan den går till betalning. Sedan kontrollerar en
tjänsteman betalningen innan den körs. När betalningen sedan körs kontrolleras den även
av Inyett med avstämning av bland annat uppställda limitar på leverantörer, F-skatt, bluffföretag och dubbletter. Från och med 2015 kommer minst två personer att vara inblandade
i varje utbetalning.
Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta:
att anta ekonomichefens yttrande som sitt eget och överlämna det till
kommunens revisorer som svar på granskningsrapporten av internkontroll
gällande skydd för oegentligheter.
Kommunstyrelsen beslutar 2014-12-15:
att anta ekonomichefens yttrande som sitt eget och överlämna det till
kommunens revisorer som svar på granskningsrapporten av internkontroll
gällande skydd för oegentligheter.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera revisionsrapport och ekonomichefens svar på Granskning av intern kontroll till
skydd för oegentligheter.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 27 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

KF § 13/15
KS § 43/15
AU § 339/14
KF § 127/13
13/KS0144
Medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag föreligger från Jens Johansson, Bergkvara gällande trafiksituationen på
Malmgatan i Bergkvara.
Vägen är väldigt smal och sikten är bitvis helt skymd. Trots detta kör bilar, bussar, lastbilar
med flera förbi i hastigheter avsevärt högre än tillåtna 50 km per timme.
Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-16:
att överlämna medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara
till tekniska nämnden/trafiknämnden för beredning.
Arbetsutskottets behandling 2014-12-02
Trafikverket är väghållare för Malmgatan (lv527) och medborgarförslaget har översänts till
Trafikverket för synpunkter.
Trafikverket svarar att övervakning av regelefterlevnad av bland annat hastigheten är en
polisiär fråga. Oavsett åtgärder går det aldrig att bygga bort alla hastighetsöverträdare.
Malmgatan hade 2003 knappt 300 fordon per dygn. Trafiken ökar generellt med lite dryga
procenten per år och därför bedömer Trafikverket att trafiken har ökat något men att den
fortfarande bör ligga en bra bit under 500 fordon per dygn som medelnivå för året.
Trafikverket menar att det är en smal väg, knappa 5 meter mestadels, som inte inbjuder till
några högre hastigheter och det är övervägande majoriteten boende som trafikerar vägen.
Eventuella åtgärder på vägen ska hanteras i den regionala trafikplanen tillsammans med
andra angelägna åtgärder i länet. Trafikverket bedömer att det komma att bli svårt att få
stöd för hastighetsdämpande åtgärder på vägen.
Som alternativ till hastighetsdämpande åtgärder kan en ansökan om hastighets-sänkning
göras hos Länsstyrelsen. Frågan remissas då till kommun, polis samt Trafikverket.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 28 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

Fortsättning § 13/15, Medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i
Bergkvara
Tekniska nämnden beslutar 2014-10-21 § 71 att medborgarförslaget lämnas utan åtgärd.
Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att avslå medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara med
hänvisning till Trafikverkets synpunkter,
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-01-27 kommunfullmäktige besluta:
att avslå medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara med
hänvisning till Trafikverkets synpunkter,
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar:
att avslå medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara med
hänvisning till Trafikverkets synpunkter,
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
----Sändlista
Jens Johansson, Bergkvara

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 29 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

KF § 14/15
KS § 44/15
AU § 340/14
KF § 101/14
14/KS0158
Medborgarförslag – Rensmuddring vid Norra Kajen i Bergkvara hamn
Ärendebeskrivning
Johnny Andersson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun rensmuddrar
vid Norra Kajen nedanför Sjöfartsmuseet. Det vill säga bort-tagning av uppgrundning 3,4
m (sjökort 713) och återställning till de ramade 4,3 m som rådde enligt äldre sjökort.
Uppgrundingen borde vara av arten lättare massor och muddringen föreslås att göra i
samband med arbetena i småbåtshamnen då tillstånd finns för dumpning.
Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-22:
att överlämna medborgarförslaget – Rensmuddring vid Norra Kajen i
Bergkvara hamn 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 förbundet
tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets behandling 2014-12-02
Norra Kajen är inte längre en handelshamn. Det angivna djupet på 3,4 meter bedöms som
tillräckligt för fritidsbåtar.
Tekniska nämnden beslutar 2014-10-21 § 72 att medborgarförslaget lämnas utan åtgärd.
Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att avslå medborgarförslag – Rensmuddring vid Norra Kajen i Bergkvara hamn
med hänvisning till att Norra Kajen inte längre är en handelshamn,
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 30 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

Fortsättning § 14/15, Medborgarförslag – Rensmuddring vid Norra Kajen i
Bergkvara hamn
Kommunstyrelsen föreslår 2015-01-27 kommunfullmäktige besluta:
att avslå medborgarförslag – Rensmuddring vid Norra Kajen i Bergkvara hamn
med hänvisning till att Norra Kajen inte längre är en handelshamn,
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar:
att avslå medborgarförslag – Rensmuddring vid Norra Kajen i Bergkvara hamn
med hänvisning till att Norra Kajen inte längre är en handelshamn,
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
----Sändlista
Johnny Andersson, Bergkvara

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 31 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

KF § 15/15
15/KS0020
Medborgarförslag – Förbjuda fyrverkerier alla dagar på året
Ärendebeskrivning
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun bör förbjuda
fyrverkerier och smällare alla dagar på året.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslaget – Förbjud fyrverkerier alla dagar på året till
kommunstyrelsen för beredning.
----Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 32 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

KF § 16/15
KS § 40/15
AU § 343/14
14/KS0180
Delårsrapport 2014, Kalmarsunds Gymnasieförbund
Ärendebeskrivning
Resultatet per 2014-08-31 uppgår till plus 13,9 mkr samtidigt som helårs-prognosen
kalkyleras till plus 1,0 mkr.
Inom verksamheterna finns större budgetavvikelser men precis som föregående år
uppväger delvis låga kostnader, avseende interkommunala ersättningar, de större
underskotten inom enheterna.
Revisorerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund bedömer;







att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed,
att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat och
ställning per den 31 augusti. Redovisningsprinciperna är huvudsakligen samma som i
årsredovisningen,
att resultatet i delårsrapporten är förenligt med det finansiella mål som direktionen
beslutat,
att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de verksamhetsmål som
direktionens beslutat,
att resultatet i årsprognosen (1 mkr) pekar mot en ekonomi i balans för räkenskapsåret,
att delårsrapporten uppfyller syftet att ge medlemskommunernas kommun-fullmäktige
underlag för styrning, ledning och kontroll över den kommunala verksamheten.

Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna delårsrapport 2014 och notera revisionsrapporten gällande
Kalmarsunds Gymnasieförbund.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna delårsrapport 2014 och notera revisionsrapporten gällande
Kalmarsunds Gymnasieförbund.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna delårsrapport 2014 och notera revisionsrapporten gällande
Kalmarsunds Gymnasieförbund.
----Sändlista Kalmarsunds Gymnasieförbund
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 33 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

KF § 17/15
15/KS0047
Medborgarförslag – Medborgarkontor i före detta posthuset i Torsås
Ärendebeskrivning
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun gör ett
medborgarkontor i före detta posthuset i Torsås.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslaget – Medborgarkontor i före detta posthuset i Torsås till
kommunstyrelsen för beredning.
----Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 34 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

KF § 18/15
15/KS0052
Avsägelse ersättare i kommunstyrelsen / Fyllnadsval
Ärendebeskrivning
Ledamot Janita Kirchberg, SD avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Valberedningens ordförande Sören Bondesson, S föreslår Per Olov Vickius, SD som ny
ersättare efter avgående ledamot Janita Kirchberg, SD.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna avsägelsen från ledamot Janita Kirchberg, SD,
att utse Per Olov Vickius, SD som ny ersättare i kommunstyrelsen efter avgående ledamot
Janita Kirchberg, SD.
----Sändlista
Personalavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 35 av 35

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-09

KF § 19/15
15/KS0053
Motion – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri
Ärendebeskrivning
Martin Kirchberg, Kent Freij, Per Olov Vickius, Per-Olov Karlsson, Janita Kirchberg och
Nicklas Thorlin samtliga Sverigedemokraterna efterhör i en motion om att Torsås kommun i
sina lokala ordningsföreskrifter inför ordningsföreskrifter om tiggeri med lydelsen:
”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte
utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamling skall ske i
samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd”.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslaget – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri till
kommunstyrelsen för beredning.
----Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

