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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Plats och tid

Folkets hus i Torsås, 2015-04-20, 18.30 – 20.30

Beslutande

Enligt deltagarlista, Bilaga 1

Övriga deltagande

Jan Darrell, kommunchef, föredragande
Yvonne Nilsson, sekreterare
Kent Frost, ekonomichef § 37 - 42

Utses att justera

Sören Bondesson, S och Frida Portin, C

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret 2015-04-22

Underskrifter

Sekreterare
Ordförande

Paragrafer 35 - 58
..............................................................................................................
Paragrafer
Yvonne Nilsson

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

Justerande

Sören Bondesson

Frida Portin

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

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-04-20

Datum för anslags
uppsättande

2015-04-22

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2015-05-14

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

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 Rosén, S
Nicklas Thorlin, SD
Christina Svensson, C
Ewy Svensson, M
Björn Petersson, S
Frida Portin, C

Närvarande §
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänstgörande ersättare

Jan-Olof Olsson, C

Östen Barrdahl, C
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 35 - 58
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38.
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58

Justerandes signaturer

Allmänhetens frågestund
Ny ersättare i kommunfullmäktige, Centerpartiet
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2014, Torsås Bostads AB
Årsredovisning 2014, Torsås Fastighets AB
Årsredovisning 2014, Torsås Fjärrvärmenät AB
Kompletteringsbudget/Tilläggsanslag 2015
Anhållan om utökad borgensram, Torsås Bostads AB
Fråga gällande effektivare kommunfullmäktige möten
Motion – Kommunal musik-/kulturundervisning
Komplettering av stadgar, Syskonen Johanssons Stipendiefond
Reglemente, kommunstyrelsen
Omsorgstaxa 2015 – avgift för förbrukningsartiklar vid korttidsboende
Ny tidpunkt för införande av Valfrihetssystem enligt LOV
Icke verkställda beslut kvartal 4, 2014
Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag
Organisation kultur- och fritidsutskott
Redovisning medborgarförslag under handläggning till och med 2015-02-01
Redovisning motioner under handläggning till och med 2015-02-01
Medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås
Avfallsplan 2015-2022, Kalmarsundsregionens Renhållare
Avsägelse politiskt uppdrag, Socialdemokraterna
Motion – Expeditioner på Solgläntan
Medborgarförslag – Skyltning vid kommungränsen

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 35/15
Allmänhetens frågestund

15/KS0005

Ärendebeskrivning
Allmänhetens frågestund utgår, eftersom inga frågor ställs.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 36/15
Ny ersättare i kommunfullmäktige

15/KS0058

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut 2015-03-31 utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från
och med 2015-03-31 till och med 2018-10-14.
Kommun: Torsås
Parti: Centerpartiet
Ny ersättare: Elsie Ludwig, Kärleksvägen 7, 385 51 Söderåkra
Avgående ersättare: Per-Olof Norén.
----Sändlista
Personalavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 37/15
KS § 86/15
AU § 82/15
Årsredovisning 2014, Torsås kommun

15/KS0071

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Kent Frost lämnar en redovisning av årsredovisningen för år 2014, som visar
ett överskott för tionde året i rad. Årets resultat uppgår till 6 mkr, vilket är 2,4 mkr bättre
än budgeterat resultat.
Yrkande och proposition
Marin Kirchberg, SD yrkar att i driftredovisningen per verksamhet görs en förtydligande av
vad som ingår i posten flyktingmottagande.
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att bifalla
yrkandet.
Arbetsutskottet beslutar 2015-03-17:
att i driftredovisningen per verksamhet görs en förtydligande av vad som ingår
i posten flyktingmottagande.
att överlämna årsredovisningen för 2014 till de förtroendevalda revisorerna för
granskning.
Kommunstyrelsens beslutar 2015-03-31:
att överlämna årsredovisningen för 2014 till de förtroendevalda revisorerna för
granskning.
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna Torsås kommuns årsredovisning för 2014.
Kommunfullmäktiges behandling 2015-04-20
Ekonomichef Kent Frost redovisar en sammanfattning över Torsås kommuns
årsredovisning för 2014.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 37/15, Årsredovisning 2014
Förtroendevald revisor Kerstin Hansson framför:
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse och nämnder. I egenskap av lekmannarevisor även granskat kommunens bolag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med en inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna bedömer att styrelsen och nämnderna, med undantag av socialnämnden har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande
sätt.
I föregående års revisionsberättelse riktades, efter tidigare års påpekande om behov av
förbättrad styrning och uppföljning en anmärkning mot socialnämnden. Utifrån 2014 års
granskning av socialnämndens verksamhet att väsentliga brister fortsatt föreligger i
styrning, uppföljning och kontroll. Socialnämndens verksamhet har bedrivits med en
avvikelse från den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen. Vidtagna åtgärder har
satts in sent eller vars effekter inte varit tillräckliga. Nämnden i större utsträckning skulle
redovisat nämndens situation till kommunfullmäktige och gjort erforderliga framställningar.
Med anledning av ovanstående avstyrker revisorerna ansvarsfrihet för socialnämnden för
verksamhetsåret 2014.
Revisorerna riktar en allvarlig kritik mot kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen inom ramen
för sin uppsiktsplikt tydligare skulle bereda och kommunicera socialnämndens situation till
kommunfullmäktige och därigenom gett kommunfullmäktige förutsättningar att fatta
erforderliga beslut. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt under år 2015 kommer särskilt att
uppmärksammas.
Revisionen avstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i socialnämnden
ansvarsfrihet men tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse,
nämnder samt den gemensamma nämnden för hjälpverksamheten och den gemensamma
nämnden för överförmyndarverksamheten ansvarsfrihet samt att kommunens
årsredovisning för 2014 godkänns.
Kommunfullmäktiges presidieberedning av revisorernas förslag att inte lämna
ansvarsfrihet till socialnämnden för verksamhetsåret 2014:
Presidiet har hämtat in socialnämndens yttrande vid ett möte 2015-04-16. Vid mötet
framkom att varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden haft någon kännedom om eller
fått information om skyldigheten att under året informera kommunfullmäktige.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 37/15, Årsredovisning 2014
Kommunstyrelsen har sedan augusti 2013 fått regelbunden information om det läge som
socialnämnden befunnit sig i. Socialnämnden bedömer att stor del av underskottet beror på
en ineffektiv organisation och en turbulent situation på tjänstemannasidan, vilket lett till att
de åtgärder som nämnden beslutat om inte gett någon effekt ut i organisationen.
De framför även att det funnits brister i stödet från ekonomi- och personalfunktionen.
Presidiet bedömer att det finns förmildrande omständigheter och att socialnämnden inte
ensamt ansvarar för den situation som nämnden befann sig i under 2014. Att då inte bevilja
ansvarsfrihet anser vi vara en allt för kraftig åtgärd utan föreslår att socialnämnden tilldelas
en anmärkning för verksamhetsåret 2014. Även en anmärkning innebär allvarlig kritik.
Presidiet instämmer i revisorernas allvarliga kritik av kommunstyrelsen.
Presidiet föreslår att kommunfullmäktige riktar en anmärkning mot socialnämnden för
verksamhetsåret 2014.
Yttrande från socialnämnden 2011 – 2014:
Som revisorerna påpekar föreligger även 2014 stora brister i styrning, uppföljning och
kontroll inom socialnämndens ansvarsområde. Nämndens ansvar spänner över en mängd
områden och innehåller några av de mest svårberäknande och komplexa verksamheter i det
kommunala ansvaret.
Under hösten 2013 uppmärksammades socialnämnden på nya stora budgetavvikelser.
Därefter följde en tid av utredningar, bland annat en stor utredning av företaget Unik
Resurs som ska belysa bristen på styrning, ledning och ekonomisk uppföljning och ge
rekommendationer för förbättringar.
Under året har flera nyckelfunktioner saknats och bytts ut. Så som socialchef,
förvaltningsekonom, och i kommunen rekryterades ny personalchef. På mellanchefsnivå
har flera områdeschefer rekryterats och flera inhyrda konsulter har anlitats till höga
kostnader.
Sjukfrånvaro, ökat behov i äldreomsorg och en kraftig ökning av anmälningar till individ
och familjeomsorgen har pressat verksamhet och ekonomi.
Nuvarande socialchef, personalchef och förvaltningsekonom påbörjar sina anställningar
under andra delen av 2014.
Nämnden har begärt åtgärdsplaner för att balansera ekonomin, och sett över organisation,
ersättningsnivåer, biståndsbedömning. Utifrån rapporterna från Unik Resurs har en
styrgrupp av tjänstemän och fackliga företrädare jobbat under året och fem möten har
hållits med kommunchef, kommunalråd, personalavdelning, ekonom, socialchef och
socialnämndens arbetsutskott med anledning av styrningen och underskotten i
socialnämnden.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 37/15, Årsredovisning 2014
Socialnämnden har haft löpande uppföljning på nämnden men har haft svårt att få
tillförlitlig analys och genomarbetade förslag till beslut. De beslut som fattats har haft dåligt
genomslag i verkställighet och resultat.
Socialnämnden har löpande informerat kommunstyrelsen om den ekonomiska situationen
och bristen på tillförlitlig uppföljning och de stora underskotten i prognostiserat resultat.
Socialnämnden har vid flera tillfället träffat kommunfullmäktiges revisorer och diskuterat
det allvarliga läget och de brister som nämnden haft att hantera under året.
I slutet av 2014 beräknades underskottet till ca: 9 mkr.
Till nämnden har socialchefen redovisat en handlingsplan om besparingar som ska
genomföras under 2015 på 4,6 mkr och av kommunfullmäktige har socialnämnden begärt
ramtillskott på cirka 5 mkr inför budget 2015. 4,3 mkr av dessa var med hänvisning till
underskridande av standardkostnad i äldreomsorgen.
Socialnämnden har gjort bedömningen att utöver en underfinansiering på äldreomsorgen i
ram på cirka 4,3 mkr har en lika stor andel av underskottet uppstått från brister i ledning
och styrning av verksamheten och bristande effektivitet. Brister som måste få en långsiktigt
hållbar lösning.
Inför budget 2014 tilldelades socialnämnden 1,5 mkr i ramförstärkning och 1 mkr i buffert.
Pengarna har disponerats på finansförvaltningen under året och syns inte i socialnämndens
resultat för året utan syns som ett överskott på finansförvaltningen 2014.
Yrkande och proposition
Henrik Nilsson Bokor, S med instämmande av Lena Gustafsson, V och Marcus Johansson,
C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till presidiets yttrande.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att
godkänna Torsås kommuns årsredovisning för 2014.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att
ledamöterna i styrelse, nämnder, förutom socialnämnden och dess gemensamma
överförmyndarverksamhet beviljas ansvarsfrihet för 2014.
Socialnämndens ansvarsfrihet
Vid av ordförande ställd proposition mellan revisorernas förslag och presidiets yttrande
finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt presidiets yttrande.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 37/15, Årsredovisning 2014
Jäv
Ewy Svensson, M, Linda Eriksson, C, Henrik Nilsson Bokor, S, Jan-Olof Olsson, C
Christina Lönnqvist, S och Bernt Nykvist, S meddelar jäv och deltar inte i ärendet gällande
socialnämndens ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige beslutar:
att ledamöterna i styrelse, nämnder och dess gemensamma överförmyndarverksamhet beviljas ansvarsfrihet för 2014,
att rikta en anmärkning mot socialnämnden för verksamhetsåret 2014,
att godkänna Torsås kommuns årsredovisning för 2014,
----Sändlista
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 38/15
KS § 87/15
AU § 83/15
15/KS0079
Årsredovisning 2014, Torsås Bostads AB
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2014 för Torsås Bostads AB föreligger. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera årsredovisningen för 2014 från Torsås Bostads AB.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige besluta:
att notera årsredovisningen för 2014 från Torsås Bostads AB.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera årsredovisning och revisionsrapport för 2014 från Torsås Bostads AB.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 39/15
KS § 88/15
AU § 84/15
15/KS0080
Årsredovisning 2014, Torsås Fastighets AB
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2014 för Torsås Fastighets AB föreligger. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera årsredovisningen för 2014 från Torsås Fastighets AB.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige besluta:
att notera årsredovisningen för 2014 från Torsås Fastighets AB.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera årsredovisning och revisionsrapport för 2014 från Torsås Fastighets AB.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 40/15
KS § 89/15
AU § 85/15
15/KS0087
Årsredovisning 2014, Torsås Fjärrvärmenät AB
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för år 2014 föreligger från Torsås Fjärrvärmenät AB. Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera årsredovisningen för år 2014 från Torsås Fjärrvärmenät AB.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige besluta:
att notera årsredovisningen för år 2014 från Torsås Fjärrvärmenät AB.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera årsredovisningen och granskningsrapport för år 2014 från Torsås Fjärrvärmenät
AB.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 41/15
KS § 90/15
AU § 87/15
15/KS0016
Kompletteringsbudget/tilläggsanslag 2015
Ärendebeskrivning
Investeringsbudget (tkr)
Kommunstyrelsen
Bredbandsutbyggnad
Reparation Bergkvara hamn/markförvärv
Datautrustning
Kommunal ledningsplats

500
7 750
108
1 119

Bildningsnämnden
Upprustning utemiljö
IT-utrustning

200
200

Socialnämnden
Trygghetslarm

500

Tekniska nämnden – skattefinansierad
Gator i tätort
Vision Bergkvara
Brygga Fulvik
Skyltar ortsnamn och hänvisning
Vågbrytare
Trafiksäkerhetsåtgärder Bryggargården
Muddring småbåtshamn
Väg Ragnabo 3:23, 3:28
Dagvattenpumpstation Sahara
Parkanläggningar
Tillgänglighetsanpassningar
Fordon gata/park

221
1 259
200
39
1 000
75
1 710
520
209
20
431
723

Tekniska nämnden - affärsdrivande
Ledningsnät
Bergkvara reningsverk, kväverening
Gullabo vattenverk
Projektering Kvilla
Maskiner
Bidalite vattenverk
Reinvestering spillvatten

436
6 775
83
100
100
200
1 904

Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 41/15, Kompletteringsbudget/tilläggsanslag 2015
Tilläggsanslag 2015
Begäran om ökat investeringsanslag 2015 (tkr)
Tekniska nämnden
Utökning av verksamhetsområde Gunnarstorp
Enligt kommunfullmäktige 2014-11-24, § 130
Avstängningsmaterial
Reservkraft + byggnad pumpstation, biodamm

500
100
75

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna förslag till investeringsbudget för 2015.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige besluta:
att godkänna förslag till kompletteringsbudet (investeringsbudget) 2015 samt
tilläggsanslag 2015.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna förslag till kompletteringsbudet (investeringsbudget) 2015 samt
att godkänna tilläggsanslag 2015.
----Sändlista
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 42/15
KS § 91/15
AU § 88/15
15/KS00182
Anhållan om utökad borgensram, Torsås Bostads AB
Ärendebeskrivning
Torsås Bostads AB ansöker om utökad borgensram från 135 mkr till 165 mkr i enlighet
med nedanstående motiveringar.
Bolagets nuvarande låneskuld:
Lån med kommunal borgen, Swedbank/Spintab
Handelsbanken
Kommuninvest
Summa lån med kommunal borgen

10 810 tkr
7 986 tkr
110 660 tkr
129 456 tkr

Lån med säkerhet i pantbrev, Swedbank/Spintab

4 116 tkr

Total låneskuld Torsås Bostads AB

133 572 tkr

Behov inför 2015 och 2016:
Nyupplåning för att finansiera pågående byggnation av
Trygghetsboende, Badhusgatan 5 Torsås
17 900 tkr
Uppstart projekt stambytesrenovering
8 000 tkr
Utbyte pantbrevslån ovan mot nytt borgenslån
4 100 tkr
Summa behov utökning borgensram
30 000 tkr
Bolaget vill i sammanhanget framhålla att nuvarande ram varit oförändrad sedan 2010 och
att bolaget därefter bland annat genomfört en totalombyggnad av fastigheten Allfargatan 25
(10 mkr) utan att behöva uppta nya lån.
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Bostads AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 165 mkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 42/15, Anhållan om utökad borgensram, Torsås Bostads AB
Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige besluta:
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Bostads AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 165 mkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar:
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Bostads AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 165 mkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
----Sändlista
Torsås Bostads AB
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 18 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

AU § 43/15
15/KS00116
Fråga, Effektivare kommunfullmäktigesammanträden
Ärendebeskrivning
Ledamot Frida Portin, C ställer frågan om kaffet/fikat på kommunfullmäktiges
sammanträden kan läggas efter sammanträdets slut de gånger när sammanträdet förväntas
vara mindre än två timmar?
Kan detta gälla från och med kvällens sammanträde (2015-04-20) och framöver?
Ordförande Ann-Britt Mårtensson, S svarar att fortsättningsvis så avgörs vid klockan 20.00
om kaffet/fikat ska läggas under eller efter sammanträdet.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 19 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 44/15
KS § 111/12
AU § 65/15
AU § 316/14
AU § 211/13
KF § 73/13
13/KS0105
Motion – Kommunal musik-/kulturundervisning
Ärendebeskrivning
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås kommun
utreder kostnader och andra förutsättningar för att åter börja erbjuda elever musik/kulturskola från årskurs 3 i kommunen, med intentionen att införa detta i kommande
budget.
Torsås kommun har under lång tid byggt upp ett gott rykte för sin gymnasie-utbildning
Stage4You.
I Torsås kommun finns många musikaliska barn och ungdomar. Att lära sig spela ett
instrument eller utveckla sin röst berikar och skapar harmoniska människor – en
meningsfull fritidssyssla som nästan är som ett vaccin mot destruktiva riskbeteende. Det
ger tillfällen till gemenskap och skänker stor glädje genom hela livet.
Folkpartiet liberalerna vill genom musik-/kulturskolan också ge de elever den kunskap som är
förutsättningen för fortsatta studier vid Stage4You. Det finns brist på duktiga musiker
inom den klassiska musikvärlden därför ska en musik-/kulturskola även erbjuda
musikundervisning på de klassiska instrumenten om eleverna så önskar.
Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20:
att överlämna motionen – Ge alla elever i Torsås skolor från årskurs 3 möjlighet att få delta i en kommunal musik-/kulturundervisning till kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04:
att överlämna motionen – Ge alla elever i Torsås skolor från årskurs 3 möjlighet att få delta i en kommunal musik-/kulturundervisning till bildningsnämnden för beredning,
att bjuda in till arbetsutskottet representant från skolan för information om
upplägget av musikundervisning, inom skolans verksamhetsområde.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 20 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 44/15, Motion – Kommunal musik-/kultur-undervisning
Arbetsutskottets behandling 2014-11-18
Bildningschef Håkan Petersson lämnar en lägesrapport i ärendet gällande motion –
kommunal musik-/kulturundervisning. Ärendet ligger i bildningsnämndens arbetsutskott
för beredning och kommer att redovisas i tre olika nivåer.
Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18:
att notera informationen.
Arbetsutskottets behandling 2015-03-03
Tre alternativ gällande möjlighet till drift av musik-/kulturundervisning:
1. Verksamheten drivs helt i kommunal regi.
2. Torsås kommun är kulturskolans huvudman men verksamheten drivs av Stage4You
Academy utifrån kostnadsförslag.
3. Torsås kommun ansöker till möjliga bidragsgivare om ekonomiskt stöd för att
genomföra ett musikskoleprojekt.
Bildningsnämnden beslutar 2015-02-03 § 9 att år 2016 starta en kulturskola i extern regi
enligt alternativ tre i beredning samt att begära ramförstärkning av den anslagsfinansierade
delen.
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att bifalla motionen – Kommunal musik-/kulturundervisning med hänvisning
till bildningsnämndens beslut 2015-02-03 § 9 samt
att motionen, härmed anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige besluta:
att bifalla motionen – Kommunal musik-/kulturundervisning med hänvisning
till bildningsnämndens beslut 2015-02-03 § 9 samt
att motionen, härmed anses besvarad.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 21 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 44/15, Motion – Kommunal musik-/kultur-undervisning
Kommunfullmäktige beslutar:
att bifalla motionen – Kommunal musik-/kulturundervisning med hänvisning
till bildningsnämndens beslut 2015-02-03 § 9 samt
att motionen, härmed anses besvarad.
----Sändlista
Margareta Ohlin, FP
Lina Milesson, FP

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 22 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 45/15
KS § 93/15
DK § 1/13
KS § 62/14
14/KS0013
Komplettering av stadgar, Syskonen Johansson Stipendiefond
Ärendebeskrivning
Ändamålet för stipendiefonden är att främja vård och fostran eller utbildning av ungdom
över 18 år bosatta i Torsås nuvarande kommun.
Fondstyrelsen har främst att beakta egenskaper hos den föreslagna såsom flit, ordning,
kamratlighet och duglighet i samhället.
Kommunfullmäktiges presidium 2014-02-25 föreslår kommunstyrelsen
besluta:
att komplettera i Syskonens Johanssons Stipendiefonds stadgar, att
fondens ändamål är att främja vård och fostran eller utbildning även gäller
ungdomsgrupper under 18 år i samarbete med skolverksamheten i Torsås kommun,
att ansökan om förändring i stadgarna överlämnas till Länsstyrelsen för
godkännande.
Kommunstyrelsen beslutar 2014-03-25:
att komplettera i Syskonens Johanssons Stipendiefonds stadgar, att
fondens ändamål är att främja vård och fostran eller utbildning även gäller
ungdomsgrupper under 18 år i samarbete med skolverksamheten i Torsås kommun,
att ansökan om förändring i stadgarna överlämnas till Länsstyrelsen för
godkännande.
Donationskommitténs behandling 2015-03-18
Länsstyrelsen konstanterar att den föreslagna ändringen avser stiftelsens ändamål. Ändring
av stiftelsens ändamål kräver, enligt 6 kap 1 § och 6 kap 3 § stiftelselagen, tillstånd av
Kammarkollegiet.
Länsstyrelsen Östergötland är därmed förhindrad att ta upp ansökan till prövning enligt
beslut 2015-02-16.
Donationskommittén beslutar 2015-03-18:
att överlämna ärendet gällande komplettering av stadgarna till kommunstyrelsen för ställningstagande.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 23 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 45/15, Komplettering av stadgar, Syskonen Johanssons
Stipendiefond
Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige besluta:
att avstå från att komplettera Syskonen Johanssons Stipendiefonds nuvarande
stadgar.
Kommunfullmäktige beslutar:
att avstå från att komplettera Syskonen Johanssons Stipendiefonds nuvarande
stadgar.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 24 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 46/15
KS § 95/15
AU § 91/15
AU § 53/15
AU § 25/15
AU § 313/14
Reglemente för kommunstyrelsen

14/KS0190

Ärendebeskrivning
Vid genomgång av förslaget till reglemente för kommunstyrelsen framkom det några
revideringar. Kommunchefen reviderar dokumentet och därefter lämnas det till den nya
kommunstyrelsen för godkännande och fastställande.
Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18:
att kommunchefen reviderar reglementet, innan beslut i kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutar 2015-02-03:
att översända gällande reglemente samt nytt förslag till reglemente för
kommunstyrelsen till partigrupperna för synpunkter,
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-03-03.
Arbetsutskottets behandling 2015-03-17
Ledamöter tillsammans med kommunchefen går igenom upprättat förslag på reglemente
för kommunstyrelsen.
Yrkande och proposition
Marin Kirchberg, SD yrkar under sammansättning av kommunstyrelsens ledamöter
komplettera med antal 11 ledamöter och 11 ersättare.
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att bifalla
yrkandet.
Yrkande, proposition och omröstning
Marin Kirchberg, SD med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar att
kommunstyrelsens presidium får närvara vid samtliga nämnders, utskotts och kommunala
bolags sammanträden och får delta i överläggningarna men inte i besluten.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 25 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 46/15, Reglemente för kommunstyrelsen
Roland Swedestam, S yrkar en revidering med att kommunstyrelsens ordförande eller dennes
ersättare 1:e vice ordförande får närvara vid samtliga nämnders, utskotts och kommunala bolags
sammanträden och får delta i överläggningarna men inte i besluten.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marin Kirchberg, SD med fleras yrkande och
Roland Swedestam, S yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Roland
Swedestam, S yrkande varvid omröstning begärs.
Vid omröstning där ja = enligt Roland Swedestam, S yrkande och nej = enligt Marin
Kirchberg, SD med fleras yrkande avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av omröstningslista nummer 1. Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Roland
Swedestam, S yrkande.
Omröstningslista nummer 1
Ledamöter
Roland Swedestam
Mona Magnusson
Christofer Johansson
Martin Kirchberg
Henrik Nilsson Bokor

Part Ersättare
i
S
M
C
SD
S

Ja

Nej

X
X
X
X
Summa

X
3

2

Revideringar i kommunstyrelsens reglemente:






3 kap 1 §, kompletteras med antal 11 ledamöter och 11 ersättare.
3 kap 6 §, Komplettera inkallande av ersättare med
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.
3 kap 13 § ta bort Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets ansvars-områden.
3 kap 14 § gällande Oppositionsråd tas bort.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Avstår

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 26 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 46/15, Reglemente för kommunstyrelsen
Fortsättning revideringar i kommunstyrelsens reglemente:




3 kap 15 §, revideras med kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare 1:e vice ordförande
får närvara vid samtliga nämnders, utskotts och kommunala bolags sammanträden och
får delta i överläggningarna men inte i besluten.
3 kap 24 §, revideras med sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det
behövs eller när mer än hälften av ledamöterna begär det.
Samt några mindre redaktionella ändringar.

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-17:
att revidera kommunstyrelsens reglemente enligt ovanstående revideringar och
därefter överlämna dokumentet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande och fastställande.
Kommunstyrelsens behandling 2015-03-31
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på förändring i reglementet:




4 § utgår
3 § får en tredje sats, ”Följa regionalpolitiken och verka för en gynnsam regionalpolitik
§ 7 Talan tillkommer, Kommunstyrelsen äger att själv eller genom ombud föra
kommunens talan i mål eller ärende som rör styrelsens verksamhet enligt detta
reglemente, lag eller annan författning. Kommunstyrelsen äger även, i ärenden som inte
tillkommer annan nämnd, att föra kommunens talan.

Yrkande, proposition och omröstning
Marin Kirchberg, SD med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar att
kommunstyrelsens presidium får närvara vid samtliga nämnders, utskotts och kommunala
bolags sammanträden och får delta i överläggningarna men inte i besluten.
Roland Swedestam, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med de revideringar som
kommunchefen redovisat enligt ovan.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marin Kirchberg, SD med fleras yrkande och
Roland Swedestam, S yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Roland
Swedestam, S yrkande varvid omröstning begärs.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 27 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 46/15, Reglemente för kommunstyrelsen
Vid omröstning där ja = enligt Roland Swedestam, S yrkande och nej = enligt Marin
Kirchberg, SD med fleras yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av omröstningslista nummer 2. Kommun-styrelsen har sålunda beslutat enligt
Roland Swedestam, S yrkande.
Omröstningslista nummer 2
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 Ersättare
i
S
S
V
M
FP
C
C
C
SD
SD
S

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Summa

X
6

5

Reservation
Sten Bondesson, C, Marcus Johansson, C, Christofer Johansson, C och Martin Kirchberg,
SD och Kent Freij, SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar 2015-03-31:
att revidera kommunstyrelsens reglemente, enligt kommunchefens redovisning.
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och fastställa reviderat reglemente, för kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges behandling 2015-04-20
Yrkande, proposition och omröstning
Henrik Nilsson Bokor, S med instämmande av Roland Swedestam, S yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 28 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 46/15, Reglemente för kommunstyrelsen
Christofer Johansson, C med instämmande av Kent Freij, SD yrkar att kommunstyrelsens
presidium får närvara vid samtliga nämnders, utskotts och kommunala bolags sammanträden
och får delta i överläggningarna men inte i besluten.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Henrik Nilsson Bokors, S med fleras yrkande
och Christofer Johanssons, C fleras yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat
enligt Henrik Nilsson Bokors, S yrkande varvid omröstning begärs.
Vid omröstning där ja = enligt Henrik Nilsson Bokors, S med fleras yrkande och nej =
enligt Christofer Johanssons, C med fleras yrkande avges 19 ja-röster och 14 nej-röster.
Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 3. Kommunfullmäktige har
sålunda beslutat att godkänna och fastställa reviderat reglemente, för kommunstyrelsen.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 29 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 46/15, Reglemente för kommunstyrelsen
Omröstningslista nummer 3
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 Rosén
Nicklas Thorlin
Christina Svensson
Ewy Svensson
Björn Petersson
Frida Portin

Par Ersättare
ti
S
C
SD
S
C Jan-Olof Olsson, 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 Östen Barrdahl, C
M
S
C
Summa

Ja

--X

X
---

---

X
X
--X

--X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19

att godkänna och fastställa reviderat reglemente, för kommunstyrelsen.
----Utdragsbestyrkande

Avstår

X

Kommunfullmäktige beslutar:

Justerandes signaturer

Nej

X
14

---

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 30 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 47/15
AU § 99/15
AU § 95/15
14/KS0177
Omsorgstaxan 2015 – avgift för förbrukningsartiklar vid korttidsboende
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2014-11-24 omsorgstaxan för perioden
2015-03-01-2016-02-28.
Kostnaden för kortidsboende ändrades från 189 kronor till 209 kronor per dygn (kost 129
kronor, hyra 60 kronor och förbrukningsartiklar 20 kronor)
Kostnaden för förbrukningsartiklar vid korttidsboende har angivits felaktigt 20 kronor per
dygn, vilket gör en månadskostnad på 600 kronor.
I permanent särskilt boende är månadskostnaden år 2015 för förbruknings- artiklar 128
kronor inklusive moms.
Socialnämnden beslutar 2015-02-19 § 21 att avgiften för förbrukningsartiklar vid
korttidsvistelse/växelvård ändras till 25 kronor per vecka, inklusive moms, att gälla från
2015-03-01-2016-02-28 samt att avgiften för korttidsvistelse/ växelvård ändras till 189
kronor per dygn (kost 129 kronor och hyra 60 kronor), att gälla från 2015-03-01-2016-0228.
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att avgiften för förbrukningsartiklar vid korttidsvistelse/växelvård ändras till
25 kronor per vecka, inklusive moms, att gälla från 2015-03-01-2016-02-28
samt
att avgiften för korttidsvistelse/ växelvård ändras till 189 kronor per dygn (kost
129 kronor och hyra 60 kronor), att gälla från 2015-03-01-2016-02-28.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige besluta:
att avgiften för förbrukningsartiklar vid korttidsvistelse/växelvård ändras till
25 kronor per vecka, inklusive moms, att gälla från 2015-03-01-2016-02-28
samt
att avgiften för korttidsvistelse/ växelvård ändras till 189 kronor per dygn (kost
129 kronor och hyra 60 kronor), att gälla från 2015-03-01-2016-02-28.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 31 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 47/15, Omsorgstaxan 2015 – avgift för förbruknings- artiklar
vid korttidsboende
Kommunfullmäktige beslutar:
att avgiften för förbrukningsartiklar vid korttidsvistelse/växelvård ändras till
25 kronor per vecka, inklusive moms, att gälla från 2015-03-01-2016-02-28
samt
att avgiften för korttidsvistelse/ växelvård ändras till 189 kronor per dygn (kost
129 kronor och hyra 60 kronor), att gälla från 2015-03-01-2016-02-28.
----Sändlista
Socialnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 32 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 48/15
KS § 101/15
AU § 56/15
15/KS0049
Ny tidpunkt för införande av Valfrihetssystem enligt LOV
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att införa Lagen om
valfrihetssystem LOV 2015-01-01. Torsås kommun har fått statsbidrag för att förbereda
och vidarutveckla valfrihetssystem enligt LOV.
Den resursfördelningsmodell som funnits för hemtjänsten är inte av den kvalitet att den
kan användas som ersättningsmodell i LOV:en. Socialnämnden behöver därför tid på sig
att ta fram en modell som håller över tid.
Socialnämnden har under flera år haft underskott så även för 2014, merparten av
underskottet kommer från hemtjänsten. Socialnämnden anser att verksam-heten måste
komma tillrätta med detta innan det går att starta upp LOV:en igen.
Socialnämnden beslutar 2015-01-22 § 9 att föreslår kommunfullmäktige besluta om att
ändra tidpunkten för införandet av Valfrihetssystem enligt LOV.
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att bevilja bifall till att ändra tidpunkten för införande av Valfrihetssystem
enligt LOV,
att socialnämnden återkommer i kommunfullmäktige 2015-09-14 med en
lägesrapport i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige besluta:
att bevilja bifall till att ändra tidpunkten för införande av Valfrihetssystem
enligt LOV,
att socialnämnden återkommer i kommunfullmäktige 2015-09-14 med en
lägesrapport i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar:
att bevilja bifall till att ändra tidpunkten för införande av Valfrihetssystem
enligt LOV,
att socialnämnden återkommer i kommunfullmäktige 2015-09-14 med en
lägesrapport i ärendet.
----- Sändlista Socialnämnden, Kommunfullmäktige
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 33 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 49/15
KS § 102/15
AU § 57/15
Icke verkställda beslut kvartal 4, 2014

14/KS0096

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 4, 2014
Antal icke verkställda beslut:

2, varav 1 verkställd
under kvartal 4 (2014-11-25)

Kön
Man

Beslut – Verkställt
20140929 -

Man

20131216 – 20141125

Typ av bistånd
SoL Kontaktperson – tidigare avsagt sig
uppdraget 2014-09-29
SoL Kontaktperson – flyttat utomlands

Antal dagar från beslut till rapportering:
Antal män:
Antal kvinnor

439
2
0

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 4, 2014.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 4, 2014.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 4, 2014.
----Sändlista
Socialnämnden
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 34 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 50/15
KS § 103/15
AU § 58/15
14/KS0078
Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag
Ärendebeskrivning
Revidering av föreningsbidrag:



Utöka åldersgränsen för utbetalning av föreningsbidrag till 5 till 25 år,
Utöka kulturbidragen med 20 000 kronor.

Bildningsnämnden beslutar 2015-02-03 § 8 att godkänna reviderade riktlinjer för
föreningsbidrag.
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och fastställa, reviderade riktlinjer för föreningsbidrag.
Kommunstyrelsen beslutar 2015-03-31:
att i riktlinjerna för föreningsbidrag byta ut, handikappade med funktionsnedsatta.
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och fastställa, reviderade riktlinjer för föreningsbidrag.
Kommunfullmäktiges behandling 2015-04-20
Yrkande och proposition
Roger Isberg, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat bifalla
yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna och fastställa, reviderade riktlinjer för föreningsbidrag.
----Sändlista
Bildningsnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 35 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 51/15
KS § 107/15
AU § 63/15
Organisation kultur- och fritidsutskott

15/KS0051

Ärendebeskrivning
Bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson, S har vid nämndens sammanträde 201502-03 föreslagit att kultur- och fritidsutskottet, som bildades 2011, ska upplösas och att
dess kultur- och fritidsfrågor fortsättnings- vis behandlas på arbetsutskottets
sammanträden.
Kultur- och fritidsfrågor anses inte ha fått proportionerligt utrymme i politiken och med
målet att öka intresset för frågorna läggs utskottets ärende som en stående punkt på
föredragningslistan.
Bildningsnämnden beslutar 2015-02-03 § 10 att upplösa kultur- och fritidsutskottet.
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att upplösa kultur- och fritidsutskottet.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige besluta:
att upplösa kultur- och fritidsutskottet.
Kommunfullmäktige beslutar:
att upplösa kultur- och fritidsutskottet.
----Sändlista
Bildningsnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 36 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 52/15
KS § 108/15
AU § 69/15
15/KS0066
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 201502-01
Ärendebeskrivning
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2015-02-01.
1. Bergkvara centrum, 13/KS0075, Lilian Kronmar och Nils-Olof Petersson, Torsås.
2. Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot centrum, 14/KS0029, Margareta Kus,
Torsås.
3. Förbjud fyrverkerier alla dagar på året, 15/KS0020, Jan-Erik Persson, Torsås.
4. Medborgarkontor i före detta posthuset, 15/KS0047, Ulf-Peter Rosenblad, Torsås.
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med
2015-02-01.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med
2015-02-01.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med
2015-02-01.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 37 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 53/15
KS § 109/15
AU § 70/15
15/KS0067
Redovisning av motioner under handläggning till och med
2015-02-01
Ärendebeskrivning
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med
2015-02-01.
1. Minska lärarnas administration, 13/KS0056, Margareta Ohlin och Lina Milesson, FP.
2. Möjlighet att delta i en kommunal musik-/kulturundervisning, 13/KS0105,
Margareta Ohlin och Lina Milesson, FP.
3. Laddstolpar för elbilar, 14/KS0161, Roger Isberg, S.
4. Resursfördelning för volymförändringar under året, 14/KS0162, Roger Isberg, S.
5. Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri, 15/KS0053, Sverigedemokraterna.
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med
2015-02-01.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med
2015-02-01.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med
2015-02-01.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 38 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 54/15
KS § 110/15
AU § 100/15
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 2014-11-24:
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.
Arbetsutskottets behandling 2015-03-17
Tekniska nämnden beslutar 2015-02-10 § 6 att tekniska förvaltningen tar hänsyn till Melker
Lyths önskemål om fler papperskorgar när de gör nästa översyn av pappers/hundlatrinskorgar.
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att bifalla medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås enligt tekniska
nämndens beslut 2011-02-10 § 6,
att medborgarförslaget, härmed anses besvarad.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 39 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

Fortsättning § 54/15, Medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås
kommun
Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige besluta:
att bifalla medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås enligt tekniska
nämndens beslut 2011-02-10 § 6,
att medborgarförslaget, härmed anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar:
att bifalla medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås enligt tekniska
nämndens beslut 2011-02-10 § 6,
att medborgarförslaget, härmed anses besvarad.
----Sändlista
Melker Lyth, Torsås

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 40 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 55/15
KS § 113/15
AU § 102/15
14/KS0150
Antagande av ny avfallsplan 2015-2022 för Kalmarsunds regionens
Renhållare
Ärendebeskrivning
Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR) har tagit fram ett förslag till ny
renhållningsordning som omfattar medlemskommuner Kalmar, Nybro, Torsås,
Mörbylånga och Oskarshamn.
Renhållningsordningen omfattar avfallsplan och föreskrifter, som är det dokument som
styr avfallsverksamheten inom KSRR och dess medlemskommuner och därmed
avfallshanteringen hos fastighetsägare och kommuninvånare i medlemskommunerna.
Renhållningsordningens inriktning och huvudsakliga innehåll överensstämmer med tidigare
renhållningsordning för KSRR. En allmän uppdatering har gjorts sedan tidigare version,
men även mer specifika tillägg och ändringar i samband med Oskarshamns kommuns
inträde 2015-01-01 samt att insamling av mat-avfall införts i samtliga medlemskommuner.
Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och anta avfallsplan 2015-2022 för Kalmarsundsregionens
Renhållare.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och anta avfallsplan 2015-2022 för Kalmarsundsregionens
Renhållare.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna och anta avfallsplan 2015-2022 för Kalmarsundsregionens
Renhållare.
----Sändlista
Kalmarsundsregionens Renhållare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 56/15
15/KS0105
Avsägelse politiska uppdrag, Socialdemokraterna
Ärendebeskrivning
Lena Nilsson, S avsäger sina politiska uppdrag som ordinarie ledamot i
överförmyndarnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna avsägelserna från Lena Nilsson, S,
att överlämna avsägelsen till valberedningen för beredning.
----Sändlista
Lena Nilsson, S
Personalavdelningen
Valberedningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 41 av 43

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 42 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 57/15
Motion - Expeditioner på Solgläntan

15/KS0104

Ärendebeskrivning
Kent Freij, SD efterhör i en motion om att de nuvarande skrubbarna på Solgläntan byggs
om till två fungerande expeditioner som åtminstone uppfyller minimikraven på en vettig
arbetsmiljö.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna motionen – Expeditionen på Solgläntan till Torsås Fastighets AB och
socialnämnden för beredning.
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen.
----Sändlista
Torsås Fastighets AB
Socialnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 43 av 43

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-20

KF § 58/15
15/KS0111
Medborgarförslag – Skyltning vid kommungränsen
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 Torsås kommun skyltar vid
kommungränsen om att kommunen tillhör slöjdriket.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslag – Skyltning vid kommungränsens till kommunstyrelsen
för beredning.
----Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

