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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2015-06-08 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2015-06-08, 18.00 – 20.30      
       
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
  
  
Utses att justera Christina Lönnqvist, S och Per Olov Vickius, SD  
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2015-06-12 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 67 - 92   

    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson  
   ..............................................................................................................     
 Justerande Christina Lönnqvist                                     Per Olov Vickius  
   .................................................................................................................................................................    

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
 Kommunfullmäktige    

Sammanträdesdatum 2015-06-08    nedtagande kk 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-06-12 Datum för anslags 
nedtagande 

2015-07-06  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 45   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2015-06-08 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 

  

 

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
 

Ledamot Närvarande § Tjänstgörande ersättare 
Henrik Nilsson Bokor, S Ja  

Christofer Johansson, C Ja  

Martin Kirchberg, SD Ja  

Ann-Britt Mårtensson, S Ja       

Maria Karlsson, C Nej Elsie Ludwig, C  

Roland Swedestam, S Ja       

Per Olov Vickius, SD Ja       

Mona Magnusson, M Ja   

Marcus Johansson, C Ja  

Christina Lönnqvist, S Ja       

Margareta Ohlin, FP Ja       

Eva-Kristina Berg, C Ja       

Per-Olov Karlsson, SD Ja       

Sören Bondesson, S Ja  

Sten Bondesson, C Nej Jan-Olof Olsson, C  

Jill Jonsson, S  Ja   

Staffan Kromnow, M Ja   

Janita Kirchberg, SD Ja       

Åsa Haglund – Rosenborg, C Ja   

Lars Sjöholm, MP Nej Lotten Magnusson Diurlin, MP 

Hans Larsson, S  Ja       

Mars Olsson, KD Ja       

Linda Eriksson, C Nej Östen Barrdahl, C 

Kerstin Ahlberg, S Ja       

Kent Freij, SD Ja  

Lena Gustafsson, V    Ja   

Johan Petersson, FP Ja       

Roger Isberg, S Ja  

Lisa Klasson, C  Ja  

Susanne Rosén, S Ja   

Nicklas Thorlin, SD Ja       

Christina Svensson, C Nej Magnus Rosenborg, C 

Ewy Svensson, M Ja   

Björn Petersson, S Ja   

Frida Portin, C Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 67 - 92        
 
§ 67 Utdelning Syskonens Johanssons Stipendiefond 
§ 68 Interpellation till bildningsnämndens ordförande angående Gullabo skola 
§ 69 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Gullabo skola 
§ 70 Handlingsplan, socialnämnden 
§ 71 - 75 Taxor och avgifter 2016 
§ 76 Central resursfördelningsmodell 2016 
§ 77 Årsplan och budget 2016 – 2018 
§ 78 Ny ledamot i Överförmyndarnämnden, S 
§ 79 Riktlinjer för styrdokument 
§ 80 Arbetsordning för kommunfullmäktige 
§ 81 Medborgarförslag – Förbjuda fyrverkerier alla dagar på året 
§ 82 Medborgarförslag – Skyltning vid kommungränsen 
§ 83 Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av elevers rätt till särskilt 

   stöd 
§ 84 Kommunal revisor för Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 85 Årsredovisning 2014, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås  
§ 86 Årsredovisning 2014, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 87 Årsredovisning 2014, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 88 Årsredovisning 2014, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 89 Medborgarförslag – Lekplats i hyresområdet på Malmen 
§ 90 Avsägelse politiska uppdrag, Folkpartiet  
§ 91 Månadsuppföljning januari – april 2015 
§ 92 Medborgarförslag – Återställning av mellankajen 
 
 
 
 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 45   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2015-06-08 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 
KF § 67/15 
KS § 134/15 
DK § 4 - 7/15   15/KS0011 
Utdelning ur Syskonen Johanssons Stipendiefond 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen i Torsås kommun har att förvalta Syskonen Johanssons stipendiefond. 
Fonden skall främja ungdomars vård, fostran och utbildning. 

 
Stipendiets grundkriterier för utdelning är följande: 
 
1. Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år och till och 

med det år denne fyller 24 år. 
2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för 

ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig utbildning. 
3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av breddutbildning. 
4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning. 
5. Stipendiet kan endast erhållas en gång. 
6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela stipendium om 

synnerliga skäl föreligger. 
 
Fondutdelning 2015 ur Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond är  
34 140 kronor. 
 
Vid ansökningstidens utgång 2015-04-01 har tolv ansökningar inkommit. 
 
Donationskommittén föreslår 2015-04-15, med hänsyn till de av kommun-styrelsen 
antagna urvalskriterierna, tilldela 5 000 kronor vardera till följande ungdomar/stipendiater 
2015: 
 
Anton Karlsson, Torsås  
Elin Nilsson, Torsås 
Jonna Svensson, Torsås   
Malin Parde Peterson, Gullabo 
Amanda Adolfsson, Bergkvara 
Martin Olsson, Söderåkra  
 
Stipendiet utdelas vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-08, 
klockan 18.00. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-04-29: 
 
att godkänna utdelning av vardera 5 000 kronor till Donationskommitténs 
     utsedda stipendiater. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 67/15, Utdelning ur Syskonen Johanssons Stipendiefond 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2015-06-08 
 
Ordförande Ann-Britt Mårtensson, S och 1:e vice ordförande Roland Swedestam, S 
överlämnar stipendium till: 
 
Anton Karlsson, Torsås  
Elin Nilsson, Torsås 
Jonna Svensson, Torsås   
Malin Parde Peterson, Gullabo 
Martin Olsson, Söderåkra  
Amanda Adolfsson, Bergkvara (medverkar inte) 
 
och önskar dem lycka till i framtiden. 
-----      
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KF § 68/15 15/KS0141  
Interpellation till bildningsnämndens ordförande angående Gullabo skola 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Per-Olov Karlsson, SD ställd interpellation till bildningsnämndens ordförande 
angående bildningsnämndens beslut 2015-05-28 angående Gullabo skola. 
 
Sverigedemokraterna anser att beslutet som fattades baserar sig på otillräckliga grunder. 
Utredning som beslutet grundar sig på har många brister och lämnar alltför många 
väsentliga frågor obesvarade. Även svaren på ett antal frågor som ett annat parti ställt, 
lämnar en del övrigt att önska. 
 
Sverigedemokraterna värnar om landsbygdens utveckling. De mindre skolorna som ligger 
utanför centralorten har en stor betydelse för bygdens utveckling och dess näringsliv och 
inte minst har det en stor sybolisk betydelse och bidrar till gemenskapen i samhället. 
 
En fråga som påverkar bygdens utveckling i så stor utsträckning som skolan är enligt 
Sverigedemokraternas synsätt inte att betrakta enbart som en verksamhetsfråga för nämnden, 
utan har en mycket större betydelse än så.  Det är anmärkningsvärt att nämnden inte gav 
uppdraget en vidare ram som inkluderar samhällsfrågorna, och inte heller hänsköt frågan 
till kommunfullmäktige. Detta särskilt som nämnden var oenig och frågan slutligen fick 
avgöras med nämndsordförandens utslagsröst. 
 
Sverigedemokraterna vill ha svar på följande frågor: 
 
1. Varför var det så angeläget att beslut fattas så snabbt, när det uppenbart behövs tid att 

utreda och bereda frågan noggrannare? 
2. På vilket sätt har barnens intresse bevakas i utredning och beslut? 
3. Hur har bedömningen av att bildningsnämndens beslut enbart ligger inom nämndens 

verksamhetsområde gjorts? 
4. Hur har frågan ställts till de jurister som har kontaktats i frågan och vad har deras svar 

varit? 
 
Bildningsnämndens ordförande Sören Bondessons, S svar: 
 
1. Situationen i Gullabo skola har diskuterats över en lång tid och har över tid fram till 

idag inte blivit bättre utan snarare sämre. Problemen kan knappast vara okända för 
kommunfullmäktiges ledamöter. Tre skolchefer har hittills påpekat problematiken och 
förordat den satsning och förändring som bildningsnämnden nu har beslutat. 
Nu under våren 2015 aktualiserades problemen än tydligare för bildningsnämndens 
arbetsutskott som aktivt inte minst följt förskolans utveckling på nära håll. Signaler om 
dålig arbetsmiljö, dåliga och icke ändamålsenliga lokaler ger dåliga förutsättningar för 
god undervisning. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 68/15, Interpellation till bildningsnämndens ordförande 
angående Gullabo skola 
 

Dessutom ser vi att en vikande elevtillströmning till skolan inte främjar problematiken 
utan snarare förstärker den. Läget har under våren ansetts så pass akut att nämnden 
bedömt att åtgärder måste vidtas. 
Jag anser att den här utredningen är tillräcklig som underlag för beslut och vill betona 
att det beslut som tagits innebär en satsning på alla barn och elever i Gullabo då vi 
rustar upp förskolan och skolan. 

2. Hela tiden har perspektivet som finns tydligt uttalat i lagstiftning om en likvärdig skola 
för alla beaktas och just därför har vi fattat det beslut som vi har gjort. Barnen i 
Gullabo, framför allt i Gullabo mellanstadium, har enligt vår uppfattning inte likvärdiga 
förutsättningar att lyckas. 

3. Beslutet handlar om en verksamhetsförändring av till största delen organisatorisk 
karaktär. Denna förändring är beslutad för att öka kvaliteten i Torsås skola, vilket 
definitivt faller under det ansvar som fullmäktige gett bildningsnämnden angivit i 
reglemente. 

4. Frågan har ställts utifrån det reglemente som bildningsnämnden har och därmed hur ett 
beslut som detta faller inom nämndens reglerade ansvar. De jurister som förvaltningen 
har talat med, anser att beslutet faller inom reglementet för bildningsnämnden och 
därmed är fattat inom laglig rätt. 

 
Eva-Kristina Berg, C tar ställning för ingen flyttning. 
 
Magnus Rosenborg, C gör satsning så att 4, 5 och 6 stannar kvar i Gullabo. 
 
Martin Kirchberg, SD anser att svaret på fråga fyra är otillräckligt. 
 
Sören Bondesson, S det är skolchefen som har tagit fram svaret. 
 
Kent Freij, SD är inte nöjd med att nämnden har tagit beslutet. 
 
Lena Gustafsson, V, viktigt för barns utveckling med endamålsenliga lokaler och trygghet i 
Gullabo skola fram till mellanstadiet. 
 
Christofer Johansson, C anser att ärendet är en fråga för kommunfullmäktige. 
 
Mats Olsson, KD, sakfrågan är rätt att flytta barnen sen kan det diskuteras om rätt nämnd 
tog beslutet. 
 
Roger Isberg, S detta är en satsning för att utveckla Gullabo för framtiden. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen, 
 
att notera svaret från bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson, S. 
-----  
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KF § 69/15 15/KS0142  
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Gullabo skola 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Per-Olov Karlsson, SD ställd interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående bildningsnämndens beslut 2015-05-28 angående Gullabo skola. 
 
Sverigedemokraterna anser att beslutet som fattades baserar sig på otillräckliga grunder. 
Utredning som beslutet grundar sig på har många brister och lämnar alltför många 
väsentliga frågor obesvarade. Även svaren på ett antal frågor som ett annat parti ställt, 
lämnar en del övrigt att önska. 
 
Sverigedemokraterna värnar om landsbygdens utveckling. De mindre skolorna som ligger 
utanför centralorten har en stor betydelse för bygdens utveckling och dess näringsliv och 
inte minst har det en stor sybolisk betydelse och bidrar till gemenskapen i samhället. 
 
En fråga som påverkar bygdens utveckling i så stor utsträckning som skolan är enligt 
Sverigedemokraternas synsätt inte att betrakta enbart som en verksamhetsfråga för nämnden. 
 
Majoritetens devis ”Ett gott liv i en livskraftig kommun”. Sverigedemoraterna anser att denna 
devis ska omfatta hela kommunen. Med ett sådant synsätt anser vi att de skolor som ligger 
utanför centralorten måste behandlas som en mycket väsentlig del av det lokala samhället 
och därmed värnas till det yttersta. 
 
Sverigedemokraterna vill ha svar på följande frågor: 
 
1. Ställer sig kommunstyrelsens ordförande bakom nämndens beslut? 
2. Hur anser kommunstyrelsens ordförande att beslutet rimmar med devisen ”Ett gott liv 

i en livskraftig kommun? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokors, S svar: 
 
1. Har följt processen och ställer sig bakom beslutet. 
2. Hållbar utveckling, ja. 

 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen, 
 
att notera svaret från kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S. 
-----  
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KF § 70/15 
KS § 142/15 
AU § 182/15   15/KS0133  
Handlingsplan samt upprättad tertialrapport med helårsprognos 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-04-29 § 122, att socialnämnden inkommer med ett beslut 
på upprättad handlingsplan till arbetsutskottet 2015-05-19 samt  upprättar en tertialrapport 
med helårsprognos som ska redovisas i kommun-fullmäktige. 
 
Socialchef Annika Placido redovisar en handlingsplan samt en tertialrapport med 
helårsprognos. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-05-12 § 73 att redovisning av handlingsplanens resultat sker 
varje månad till socialnämnden och kommunstyrelsen samt att hos kommunfullmäktige 
begära om att få överskrida budgetramen med 3 mkr med hänvisning till att 
handlingsplanen inte får full effekt förrän 2016. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-19:  
 
att bjuda in socialnämndens presidium till kommunstyrelsen 2015-05-26 för en 
     redovisning av socialnämndens beslut 2015-05-12 § 73. 

 
Kommunstyrelsens behandling 2015-05-26 
 
Ordförande i socialnämnden Christina Lönnqvist och 1:e vice ordförande Linda Eriksson 
informerar om att det behövs mer tid för att färdigställa den upprättade handlingsplan 
innan den tas till kommunfullmäktige för redovisning. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-05-26: 
 
att återremittera ärendet till socialnämnden för vidare handläggning av  
     handlingsplanen, med en begränsning av underskottet till 3 mkr. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ärendet gällande socialnämndens handlingsplan utgår från kommun- 
    fullmäktiges sammanträde 2015-06-08 för vidare handläggning i social- 
    nämnden. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ärendet gällande socialnämndens handlingsplan utgår från kommun- 
    fullmäktiges sammanträde 2015-06-08 för vidare handläggning i social- 
    nämnden. 
-----  
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KF § 71/15 
KS § 145/15   15/KS0129 
Taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtpriser 2015 
 
Tomtmark för bostadsändamål 
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Industrimark 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Planerad hårdgjord industrimark 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering 
 
Planlagd mark för handelsändamål 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 

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

 
Kopieringskostnader 2015 

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

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

Kommunstyrelsen föreslår 2015-05-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tomtpriser och kopieringskostnader 2016 enligt förslag. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 71/15, Taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
2016 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa tomtpriser och kopieringskostnader 2016 enligt förslag. 
-----  
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KF § 72/15 
KS § 146/15   15/KS0129 
Taxor inom bildningsnämndens verksamhetsområde 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förändring i bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter för 2016: 
 
Kostnad för kassar (tre olika) har tillkommit för biblioteket. 
Avgift för ej uthämtade fjärrlån har tagits bort. 
Ändringar av taxan utifrån direktiv från Skolverket, istället för 1 260 kronor för högsta 
avgiften blir maxtaxan nu 1 287 kronor.  
Fritidshemmens avgift ändrats från 840 kronor till 858 kronor. 
 
I övrigt oförändrad från 2015 till 2016.   
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-05-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2016 enligt nämndens förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2016 enligt nämndens förslag. 
----- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KF § 73/15 
KS § 147/15   15/KS0129 
Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förändring i socialnämndens förslag till taxor och avgifter för 2016: 
 
Uppräkning kommer fortsättningsvis att knytas till prisbasbeloppet, för varje taxa eller 
avgift bestäms en procentsats i förhållande till prisbasbeloppet. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-05-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2016 enligt nämndens förslag. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2015-06-08 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men vill uppmärksamma 
socialnämnden att taxorna årligen skall lämnas till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
Roland Swedestams, S yrkande. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2016 enligt nämndens förslag samt 
 
att uppmärksamma socialnämnden att taxorna årligen skall lämnas till kommunfullmäktige  
    för beslut. 
----- 
Sändlista  
Socialnämnden 
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KF § 74/15 
KS § 148/15   15/KS0129 
Taxor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde 2016 
 

Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämndens förslag till taxor för 2016 är oförändrade från 2015 till 2016. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-05-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2016 enligt nämndens förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2016 enligt nämndens förslag. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 75/15 
KS § 149/15   15/KS0129 
Taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområde 2016 
 

Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämndens förslag till taxor och avgifter för 2016: 

 
Anläggningsavgifter för Vatten och Avlopp: 
 
Oförändrade från 2015 till 2016. 

 
Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp: 
 
Oförändrade från 2015 till 2016. 

 
Båtplatstaxa 
 
Oförändrad från 2015 till 2016. 

 
Torgplats 
 
Oförändrad från 2015 till 2016. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-05-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tekniska nämndens taxor för 2016 enligt nämndens förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa tekniska nämndens taxor för 2016 enligt nämndens förslag. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 76/15 
KS § 150/15 
AU § 169/15 
AU § 161/15 
KS § 123/15 
AU § 108/15 
AU § 46/15   15/KS0064 
Central resursfördelningsmodell 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 

Bildningsnämnden 
 

 Grundbelopp per barn/år, fast andel 30 procent, rörlig andel 70 procent (ramjustering), 
exklusive lokalkostnader, skolskjutsar samt interkommunala avgifter. 

 Grundbelopp förskola 100 tkr, grundskola 50 tkr och särskola 150 tkr. 

 Avstämningstider grundskola 15/2 och 15/9. 

 Avstämningstider förskola 1/4 och 1/11. 

 Finansförvaltningen, buffertbehov 2 mkr. 
 

Socialnämnden 
 

 Timkostnad 410 kronor (ramjustering inklusive områdeschef 16 kr samt lokal 1 krona). 

 Ramjustering timkostnad 393 kronor. 

 Avstämningstider 31/8 och 31/12. 

 Finansförvaltningen, buffertbehov 2 mkr. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
 
att notera redovisningen gällande central resursfördelningsmodell för 
     bildningsnämnden och socialnämnden.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-04-14 
 
Socialnämnden beslutar 2015-03-19 § 40 att budgetramjustering genomförs med hänsyn till 
volymförändringar inom hemtjänsten enligt följande: 

 Avstämning sker vid delårs- samt årsbokslut. 

 Justering genomförs med rörlig del i timkostnaden, för närvarande 393 kronor per 
timme. 

 

Fortsättning   
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Fortsättning § 76/15, Central resursfördelningsmodell 2016  
 
Ekonomichef Kent Frost och ledamöterna diskuterar upplägget för en resurs-
fördelningsmodell. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-04-14: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att upprätta förslag på resursfördelningsmodell 
     för socialnämnden och bildningsnämnden. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-04-29 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar två förslag på en resursfördelningsmodell, en utifrån 
socialnämndens och bildningsnämndens förslag samt ett eget förslag.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-04-29: 
 
att redovisat material överlämnas till budgetberedningen 2015-05-12. 
 

Arbetsutskottets (budgetberedningens) behandling 2015-05-12 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förslagen på resursfördelningsmodell, en utifrån 
socialnämnden och bildningsnämnden förslag samt eget förslag.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-12: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-05-19. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa och anta ekonomichefens förslag på central resursfördelnings- 
     modell, med utgångsläge; hemtjänsten 86 000 timmar, förskola 265 barn 
     och grundskola 685 elever, 
 
att centrala resursfördelningsmodellen tillämpas från och med 2016-01-01. 
 

Fortsättning   
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Fortsättning § 76/15, Central resursfördelningsmodell 2016  
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-05-26 
 
Ekonomichefens förslag till central resursfördelningsmodell 2016: 
 

Förskola: 

 Förändring antal barn 1 – 5 

 Förändring 6 -, á-pris 60 tkr     600 tkr 

 Avräkning 1/4 och 1/11. 
 

Grundskola: 

 Förändring antal elever 1 – 5 

 Förändring 6 -, á-pris 30 tkr     210 tkr 

 Avräkning 15/2 och 15/9. 
 

Hemtjänst: 

 Förändring 1 – 2 000 timmar 

 Förändring 2 001 -, 359 kronor per timme 2 046 tkr 

 Avräkning 31/8 och 31/12. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-05-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa och anta ekonomichefens förslag på central resursfördelnings- 
     modell, med utgångsläge; hemtjänsten 86 000 timmar, förskola 265 barn 
     och grundskola 685 elever, 
 
att centrala resursfördelningsmodellen tillämpas från och med 2016-01-01. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2015-06-08 
 
Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
Henrik Nilsson Bokors, S yrkande. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa och anta ekonomichefens förslag på central resursfördelnings- 
     modell, med utgångsläge; hemtjänsten 86 000 timmar, förskola 265 barn 
     och grundskola 685 elever, 
 
att centrala resursfördelningsmodellen tillämpas från och med 2016-01-01. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen, Bildningsnämnden, Socialnämnden 
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KF § 77/15 
KS § 151/15 
AU § 168/15 
AU § 160/15   15/KS0118 
Årsplan och budget 2016, plan 2017 - 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar resultatbudget, skatteintäkter och kommunal 
utjämning, driftbudget samt investeringar för 2016.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-12: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-05-19. 
 

 Arbetsutskottets behandling 2015-05-19: 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S redovisar ett förslag på strategiska mål för att nå 
visionen ”Ett gott liv i en livskraftig kommun” samt ett gemensamt budgetförslag för 2016 
från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna.   
 
Christofer Johansson, C och Martin Kirchberg, SD meddelar att de inte kommer att ta 
ställning till några beslut vid dagens sammanträde gällande Socialdemokraternas, 
Vänsterpartiets, Miljöpartiets, Folkpartiets, Kristdemokraternas och Moderaternas budgetförslag för 
2016.   

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets, Folkpartiets, Krist- 
     demokraternas och Moderaternas förslag till budget för 2016, 
 
att ekonomichef Kent Frost med kommunstyrelsens ordförande som ersättare 
     har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2016 nyupplåna, det vill 
     säga öka kommunens skulder under år 2016, med totalt 30 mkr. 
 

kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
     kommunens skulder under år 2016, med totalt 30 mkr. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 77/15, Årsplan och budget 2016, plan 2017 - 2018 
 
Kommunstyrelsens behandling 2015-05-26 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S redovisar inledningen till budgetdokumentet, 
strategiska mål för att nå visionen ”Ett gott liv i en livskraftig kommun” samt 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna 
gemensamma budgetförslag för 2016. 
 
Skatten beräknas oförändrad under planperioden på 21,43. 
 
Befolkningsprognos 2106 – 2018: 
2016. 6 926, 2017: 6 934, 2018: 6 947. 
 
Resultatbudget (tkr) 
2016: 6 718 
2017 5 014 
2018: 4 658. 
 
Skatteintäkter och kommunal utjämning (tkr) 
2016: 376 638 
2017: 387 298 
2018: 398 320. 
 
Löneökningar 2016 – 2018 (tkr) 
-8,166, - 8,411, -8,663. 
 
Satsning kommunutvecklare, bredband     -500 
Reserv volymförändringar   -2 500 
Ny musik- och kulturskola  2016    -700 
    2017    -300 
Ny Torskola   2017  3 250 
    2018  3 250 
Familjecentral   2018    300 
Kompetensutveckling, ständiga förbättringar    -500 
Effektiviseringskrav   2016 1 000 
    2017 1 500 
    2018 2 000 
 
Överflyttning av 0,5 tjänst ungdomssamordnare, från socialnämnden. 
Till kommunstyrelsen 0,5, folkhälsosamordnare. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 77/15, Årsplan och budget 2016, plan 2017 - 2018 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar driftbudget utifrån majoritetens förslag, 
ramförändringar och investeringar. 
 
Kommunens revisorer har till kommunfullmäktige lämnat in ett budgetförslag för  
2016 – 2018: 
 
2016 540 tkr 
2017 540 tkr 
2018 540 tkr. 
 
Christofer Johansson, C, Sten Bondesson, C, Marcus Johansson, C, Martin Kirchberg, SD 
och Kent Freij, SD meddelar att de inte kommer att ta ställning till beslutet att fastställa 
förslag till årsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017 – 2018 vilket innebär 
att samtliga nämnders begäran om medel inför 2015 är besvarade. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-05-26: 
 
att ekonomichef Kent Frost med kommunstyrelsens ordförande som ersättare 
     har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2016 nyupplåna, det vill 
     säga öka kommunens skulder under år 2016, med totalt 30 mkr. 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till årsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 
     2017 – 2018 vilket innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 
     2016 är besvarade, 
 
att fastställa oförändrad utdebitering, 21,43, 
 
att förändrade budgetförutsättningar ska redovisas och godkännas vid  
     kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-16, 
  
att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
     kommunens skulder under år 2016, med totalt 30 mkr. 
 

Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S med instämmande av Roger Isberg, S yrkar bifall till  
kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
yrkandet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 77/15, Årsplan och budget 2016, plan 2017 - 2018 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa revisionens budget med 500 tkr, 
 
att fastställa förslag till årsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 
     2017 – 2018 vilket innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 
     2016 är besvarade, 
 
att fastställa oförändrad utdebitering, 21,43, 
 
att förändrade budgetförutsättningar ska redovisas och godkännas vid  
     kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-16, 
  
att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
     kommunens skulder under år 2016, med totalt 30 mkr. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Socialnämnden 
Förvaltningsrätten i Växjö 
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KF § 78/15 
KF § 56/15 15/KS0105 
Avsägelse politiska uppdrag, Socialdemokraterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena Nilsson, S avsäger sina politiska uppdrag som ordinarie ledamot i 
överförmyndarnämnden. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-04-20: 
 
att godkänna avsägelserna från Lena Nilsson, S,  
 
att överlämna avsägelsen till valberedningen för beredning. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utse Christina Lönnqvist, S som ordinarie ledamot i överförmyndarnämnden.  
-----  
Sändlista 
Christina Lönnqvist, S  
Överförmyndarnämnden 
Personalavdelningen 
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KF § 79/15 
KS § 160/15 
AU § 142/15   15/KS0122 
Riktlinjer för styrdokument 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamheten i Torsås kommun styrs bland annat av en rad dokument som är  antagna. 
Dessa benämns i allmänhet regler, policy, program eller något liknande. En tydlig 
namngivning av dokumenten efter deras olika roller underlättar för dem som ska skriva 
dokumenten och för dem som ska förstå och använda dem i verksamheterna. Namnet 
anger vilken förväntan vi kan ha på dokumentet. 
 
Detta dokument är ett förslag till riktlinjer för styrdokument. Det viss individuell variation i 
utformningen av styrdokumenten. Dock finns även vissa krav, alltså regler. En sådan är att 
varje styrdokument ska klassificeras som någon av de sex dokumenttyper som beskrivs. 
Kraven redovisas separat under egen rubrik. 
 
Våra styrdokument kan vara av två huvudtyper. Vi har dels dokument som lägger ut linjer 
för hur vi ska agera för att nå ett visst resultat (aktiverande), dels dokument som talar om 
hur vi ska möta givna situationer (normerande). De aktiverande dokumenten är strategier, 
program och planer, och de normerande är policyer, riktlinjer och regler. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-05-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättade riktlinjer för styrdokument. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-05-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättade riktlinjer för styrdokument. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa upprättade riktlinjer för styrdokument. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
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KF § 80/15 
KS § 161/15 
AU § 143/15   15/KS0098 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Reviderat förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-05-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa, upprättad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-05-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa, upprättad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och fastställa, upprättad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KF § 81/15 
KS § 162/15 
AU § 145/15 
AU § 66/15 
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 2015-02-09: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Förbjud fyrverkerier alla dagar på året till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-03: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Förbjud fyrverkerier alla dagar på året till  
     kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från arbets- utskottets 
beslut innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. Klaras inte tidfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-styrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-05 
 
Yttrande 2015-04-01 från Glenn Adolfsson, Polismyndigheten: 
 
Det är svårt för polisen att på ett effektivt sätt övervaka och beivra dessa brott redan 
idag. Det finns risk att en eventuell ändring i de lokala ordningsföreskrifterna blir 
uddlös gällande övervakning och beivrande. Eventuellt ökat inflöde av ansökan om 
tillstånd till polisen bör ändå inte ses som ett problem. Polisen är inte negativ till det 
aktuella medborgarförslaget i sak. Däremot är det rent praktiska svårigheter att 
effektivt övervaka och beivra överträdelser. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 81/15, Medborgarförslag – Förbjuda fyrverkerier alla dagar 
på året 
 
Yttrande 2015-03-30 från Finn Jensen, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås: 
 
I dagarna har Förvaltningsrätten i Växjö upphävt Mörbylånga kommuns förslag om att 
alla som vill fyra av nyårsraketer måste ha tillstånd från polisen. Rätten motiverar sitt 
beslut med att allt för långtgående föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens 
rättsmedvetande lätt leder till att respekten för bestämmelserna undergrävs. Förbud 
eller påbud ska begränsas till att gälla endast för sådana områden där de verkligen 
behövs. Räddningstjänsten hänvisar till domen och bifaller inte förslaget.  

 
Meddelande 2015-04-01 från Länsstyrelsen Kalmar län: 
 
Ett medborgarförslag är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller 
grupp av personer och som i detta fall föregår ett kommunalt beslut.  
 
I Länsstyrelsens uppdrag ingår bland annat enligt 13 § Ordningslagen (1993:1617) att  
pröva om kommunala beslut om ordningsföreskrifter strider mot ordningslagen. 
Länsstyrelsen lämnar därför inget yttrande över medborgarförslaget.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-05-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
att avslå medborgarförslaget - Förbjuda fyrverkerier och smällare alla dagar på 
     året, 
 
att kommunens lokala ordningsföreskrifter § 15 ”Fyrverkeri och andra pyro- 
     tekniska varor” kompletteras med: 
 
     ”Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor när eldningsförbud råder samt på  
     kyrkogårdar”, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 81/15, Medborgarförslag – Förbjuda fyrverkerier alla dagar 
på året 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-05-26: 
 
att avslå medborgarförslaget - Förbjuda fyrverkerier och smällare alla dagar 
     på året, 

 
att kommunens lokala ordningsföreskrifter § 15 ”Fyrverkeri och andra  
     pyrotekniska varor” kompletteras med: 

 
     ”Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor när eldningsförbud råder samt på  
     kyrkogårdar”, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarad. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ärendet gällande medborgarförslag – Förbjud fyrverkeri alla dagar på året 
     utgår från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-08 och återkommer  
     för beslut i samband med godkännande och fastställande av Torsås   
     kommuns ordningsföreskrifter. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ärendet gällande medborgarförslag – Förbjud fyrverkeri alla dagar på året 
     utgår från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-08 och återkommer  
     för beslut i samband med godkännande och fastställande av Torsås   
     kommuns ordningsföreskrifter. 
-----  
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KF § 82/15 
KS § 163/15 
AU § 146/15 
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 2015-04-20: 
 
att överlämna medborgarförslag – Skyltning vid kommungränsens till 
     kommunstyrelsen för beredning.  
 

Arbetsutskottet beslutar:  
 
att skyltning vid kommungränsen ses över och redovisning lämnas i  
     arbetsutskottet. 

 
föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2015-05-05 besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Skyltning vid kommungränsen, där det ska framgå  
     att kommunen tillhör slöjdriket,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-05-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Skyltning vid kommungränsen, där det ska framgå  
     att kommunen tillhör slöjdriket,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarad. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslag – Skyltning vid kommungränsen, där det ska framgå  
     att kommunen tillhör slöjdriket,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Melker Lyth, Torsås 
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KF § 83/15 
KS § 164/15 
AU § 148/15 
AU § 98/15 15/KS0074 
Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av elevers rätt till särskilt 
stöd 
 
Ärendebeskrivning 
 
De förtroendevalda revisorerna i Torsås kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra 
uppföljning av tidigare genomförd granskning avseende elevers rätt till särskilt stöd. 
Granskningen ligger inom den av revisorerna beslutade revisionsplanen. 
 
Av rapporten framgår att bildningsnämnden har säkerställt att de åtgärder som angavs i 
tidigare svar till revisorerna vidtagits. Dock anser revisorerna att nämndens 
resursfördelningssystem inte fullt ut är ändamålsenligt utifrån vem som har rätt att göra 
omfördelning mellan skolenheter. 
I bifogad rapport redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. 
 
Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av elevers rätt till särskilt stöd föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-17: 
 
att notera revisionsrapport – Uppföljning av granskning av elevers rätt till  
     särskilt stöd, 
 
att inhämta svar på revisionsrapporten, från bildningsnämnden. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-05 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-04-14 § 50 att godkänna bildningschefens svar på 
revisionsrapporten gällande granskning av elevers rätt till särskilt stöd. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-05-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av elevers rätt till särskilt stöd, 
 
att notera bildningsnämndens svar på revisionsrapporten. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 83/15, Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av 
elevers rätt till särskilt stöd 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2015-05-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av elevers rätt till särskilt stöd, 
 
att notera bildningsnämndens svar på revisionsrapporten. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av elevers rätt till särskilt stöd, 
 
att notera bildningsnämndens svar på revisionsrapporten. 
-----  
Sändlista 
Revisionen 
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KF § 84/15 
KS § 165/15 
AU § 149/15 14/KS0165 
Kommunal revisor för Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
I förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län står det när det gäller 
revisorer att ”för kommunernas del kan Primärkommunala nämnden nominera revisor(er). 
Valet görs därefter av respektive fullmäktige. 
 
Primärkommunala nämnden har vid sammanträde 2015-02-26 beslutat att nominera Jan 
Bengtsson, S som gemensam revisor för länets kommuner. 
 
Samordningsförbundet hemställer därför om att kommunfullmäktige beslutar utse Jan 
Bengtsson, S Kalmar som gemensam revisor för kommunernas räkning i 
Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-05-05 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att utse Jan Bengtsson, S Kalmar som gemensam revisor för kommunernas 
     räkning i Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-05-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att utse Jan Bengtsson, S Kalmar som gemensam revisor för kommunernas 
     räkning i Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utse Jan Bengtsson, S Kalmar som gemensam revisor för kommunernas 
     räkning i Samordningsförbundet i Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
Socialnämnden 
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KF § 85/15 
KS § 166/15 
AU § 150/15   15/KS0084 
Årsredovisning 2014, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för år 2014 från Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat Räddningstjänstförbundet Emmaboda 
– Torsås. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det 
finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med en inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ända-målsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 
Direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. 
 
Kommunförbundet har ett negativt resultat om -141 tkr. Resultatet ska återställas inom en 
treårsperiod. 
 
Ett av två finansiella mål har uppnåtts i och med resultat och ställning år 2014 samt att 
samtliga tre verksamhetsmål uppnås utifrån återrapporteringen i årsredovisningen. 

 
Revisionen tillstyrker att direktionen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås och 
de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen för 2014 
godkänns. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 85/15, Årsredovisning 2014, Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda - Torsås 
 
Arbetsutskottet föreslår 2015-05-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ansvarsfrihet för verksamhetsår 2014, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås årsredovisningen 
     för 2014. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-05-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ansvarsfrihet för verksamhetsår 2014, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås årsredovisningen 
     för 2014. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ansvarsfrihet för verksamhetsår 2014, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås årsredovisningen 
     för 2014. 
-----  
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
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KF § 86/15 
KS § 167/15 
AU § 151/15    14/KS0180 
Årsredovisning 2014, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbunds revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i 
kommunalförbundet Kalmarsunds Gymnasieförbund.  
 
Direktionen i Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvara också för att det finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ända-målsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt är rättvisande. 
Direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen beslutat om. Direktionen har beslutat om 42 verksamhets- och finansiella mål. 
Måluppfyllelsen är god då 86 procent av samtliga mål uppnås och 10 procent uppnås inte. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarafrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-05-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-05-26 kommunfullmäktige 
besluta:  
 
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 86/15, Årsredovisning 2014, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 
 

Kommunfullmäktige beslutar:  
 
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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KF § 87/15 
KS § 168/15 
AU § 152/15    15/KS0073 
Årsredovisning 2014, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållares revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i 
kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare.  
 
Direktionen i Kalmarsundsregionens Renhållare ansvarar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvara också för att det finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ända-målsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt är rättvisande. 
Direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen beslutat om. Två av totalt tre finansiella mål är uppfyllda.  
Måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är god. Två av 
tre verksamhetsmål är uppfyllda och utfallet av det tredje verksamhetsmålet är nära 
målvärdet. Samtliga verksamhetsmål är utbytta till är 2015.  
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarafrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-05-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-05-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 87/15, Årsredovisning 2014, Kalmarsundsregionens 
Renhållare 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 
-----  
Sändlista  
Kalmarsundsregionens Renhållare 
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KF § 88/15 
KS § 169/15 
AU § 153/15 14/KS0175 
Årsredovisning 2014, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkans-organ 
(kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed 
ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige 
finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande 
församling. 
 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och landstinget). 
 
Landstingsfullmäktige utsedda revisorer har granskat Regionförbundets verksamhet och 
Kommunernas Hus i Kalmar AB. 
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvara också för att det 
finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ända-målsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt är rättvisande. 
Direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
Finansiella måluppfyllelsen mycket god, samtliga mål är uppnådda. 
Måluppfyllelse för verksamhetsmålen goda, 70 procent av målen är uppnådda. 
 
Revisorerna tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ 
beviljas ansvarafrihet samt att årsredovisning för 2014 godkänns. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-05-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län samt 
 
att godkänna Regionförbundets årsredovisning för 2014. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 88/15, Årsredovisning 2014, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2015-05-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län samt 
 
att godkänna Regionförbundets årsredovisning för 2014. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län samt 
 
att godkänna Regionförbundets årsredovisning för 2014. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KF § 89/15   15/KS0134 
Medborgarförslag – Lekplats i hyresområdet på Malmen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hyresgäster boende på Svalgatan i Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
tillsammans med Torsås Bostads AB ordnar en lekplats i hyresområdet på Malmen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Lekplats i hyresområdet på Malmen till tekniska 
     nämnden och Torsås Bostads AB för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. Klarar inte 
nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
----- 
Sändlista 
Tekniska nämnden 
Torsås Bostads AB 
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KF § 90/15 15/KS0135 
Avsägelse politiska uppdrag, Folkpartiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ludvig Svensson, FP avsäger sina politiska uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelserna från Ludvig Svensson, FP,  
 
att överlämna avsägelsen till Länsstyrelsen för en offentlig sammanräkning. 
-----  
Sändlista 
Ludvig Svensson, FP 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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KF § 91/15 
KS § 141/15   15/KS0010  
Månadsuppföljning januari – april 2015 med årsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar en budget i balans. 
 
Socialchef Annika Placido redovisar socialnämndens prognos som visar en negativ 
budgetavvikelse på 6,2 mnkr.  

 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget med 
måluppfyllelse januari – april 2015 samt redovisning av sjukfrånvaro 2009 till 2015-04-30. 
 
Socialnämndens budget för köp av hemtjänst är otillräcklig, vid årets ingång var 
verksamheten underbudgeterad med ca 4 mnkr, Antalet hemtjänsttimmar har dessutom 
ökat kraftigt under januari-mars jämfört med 2014 främst beroende på resurs-krävande vak.  
Minskade intäkter då ett antal långtidsplatser omvandlats till korttidsplatser inom särskilt 
boende, vidare har antalet levererade portioner från Maria-hemmets kök under perioden 
minskat med cirka 5  procent jämfört med 2014.  
Kostnader enligt betalningsansvarslagen (BAL) uppgick 2014 till cirka 500 tkr vilket 
budgeterats 2015, utfallet beräknas dock bli minst det dubbla. 
 För högt budgeterade intäkter för arbetsutvecklingsverksamheten vid Vågen. Antalet 
uppdrag har minskat samtidigt som bidragsintäkter har budgeterats för högt. Stora problem 
med handläggningen inom IFO-verksamheten på grund av underbemanning.                                 
 
Bildningsnämndens budget i balans på helår i ett uppdrag baserat på 2015 års budgeterade 
volymer. Vid påvisad volymökning på fastställt avstämningsdatum förväntas 
ramförstärkning i enlighet med angivet i kommunfullmäktiges budget 2015. 
 
Förstudie av sammanbyggda, tillgänglighetsanpassade och energiåtgärdade kommunhus 
pågår. I senaste utredningen avseende ombyggnation till krisledningsplats bedömer MSB 
den kommunala utgiften till 2 363,5 tkr. Då återstår utgift för sammanbyggnad, 
tillgänglighetsanpassning samt energi-sparåtgärder. Beslut krävs 2015.  
 
Utbyggnad av Bergkvara reningsverk har försenats och projekten kommer att fortsätta även 
2017. Projekt enligt VA-plan blir troligen aktuellt först 2017. 
 
Bildningsnämndens negativa budgetavvikelse förklaras med möbler och IT till ny särskola 
som blir färdig tidigare än övriga delar av skolbygge/renovering. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 91/15, Månadsuppföljning januari – april 2015 med 
årsprognos 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-05-26:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari – april 2015 med måluppfyllelse. 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att nämnderna och centrala ledningsgruppen uppmanas om återhållsamhet för  
     att få budgeten i balans, 
 
att socialnämndens budget ska vara i balans 2016-12-31. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att nämnderna och centrala ledningsgruppen uppmanas om återhållsamhet för  
     att få budgeten i balans, 
 
att socialnämndens budget ska vara i balans 2016-12-31. 
-----  
Sändlista 
Centrala Ledningsgruppen 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
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KF § 92/15   15/KS0139 
Medborgarförslag – Återställning av mellankajen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johnny Andersson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun återställer 
kajen i användbart skick samt ser över och kompletterar defekta förtöjningsringar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-16 § 115 att fatta ett principbeslut att reparera 
kajerna i Bergkvara hamn till användbart skick samt att upphandla arbetet med att reparera 
kajen i Bergkvara hamn. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Återställning av mellankajen till kommunstyrelsen 
     för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. Klarar inte 
nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 

 
 

 
 


