TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Plats och tid

Folkets hus i Torsås, 2015-09-14, 18.30 – 20.30
Sammanträdet ajourneras mellan 18.50 – 18.55

Beslutande

Enligt deltagarlista, Bilaga 1

Övriga deltagande

Håkan Petersson, kommunchef, föredragande
Yvonne Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Mona Magnusson, M och Per Olov Vickius, SD

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret 2015-09-16

Underskrifter

Sekreterare
Ordförande

Paragrafer 93 - 115
..............................................................................................................
Paragrafer
Yvonne Nilsson

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

Justerande

Mona Magnusson

Per Olov Vickius

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

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-09-14

Datum för anslags
uppsättande

2015-09-16

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2015-10-08

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

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
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja 94 - 115
Ja

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänstgörande ersättare

Magnus Rosenborg, C

Jan-Olof Olsson, C

Lina Jonsson, S

Elsie Ludwig, C
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 93 – 115
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100

§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115

Justerandes signaturer

Allmänhetens frågestund
Lägesrapport gällande Valfrihetssystem enlig LOV
Motion – Expeditioner på Solgläntan
Motion – Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkraftsetableringar
Motion – Laddstolpar för elbilar
Ny ersättare i kommunfullmäktige, Folkpartiet
Avsägelse politiska uppdrag, Sverigedemokraterna
Icke verkställda beslut kvartal I, 2015
Taxa Sotning och brandskyddskontroll 2015-04-01 – 2016-03-31
Reglemente socialnämnden
Reglemente bygg- och miljönämnden
Reglemente tekniska nämnden
Reglemente för enskild väghållning inom Torsås kommun
Budget 2016, plan 2017-2018, Kalmarsunds Gymnasieförbund
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2015-08-01
Redovisning av motioner under handläggning till och med 2015-08-01
Medborgarförslag – Överta skötseln av rondellen i Söderåkra
Medborgarförslag – Renovering av bro i Ilingetorp
Medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för motorfordonstrafik
Medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad
Medborgarförslag – Prova på att vara funktionshindrad
Avsägelse politiska uppdrag, Centerpartiet
Kommunfullmäktiges sammanträde i december

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

KF§ 93/15
Allmänhetens frågestund

15/KS0005

Ärendebeskrivning
Personalen på Solgläntan har skriftligen lämnat in frågor gällande kortidsboende:





Vet anhöriga om att Solrosen ska bli korttidsboende?
Är det inte bättre att ta en avdelning på Mariahemmet till kortidsboende?
Finns det pengar att möblera upp rummen?
Använd rummen i källarvåningen till yngre strokepatienter, akut-rum eller palliativ vård
etc.
 Varför ska personer på ett korttidsboende ha ett pentry?
 Anhöriga och boende uppskattar att Solgläntan är på markplan. Det är viktigt att det är
lätt att kunna komma ut/rulla ut.
 Vi är ett eget boende och hemtjänstverksamhet i samma lokaler och hus som fungerar.
Ärendet utgår med anledning av att ingen av frågeställarna från Solgläntan finns med på
sammanträdet.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

KF § 94/15
KF § 48/15
KS § 101/15
AU § 56/15
15/KS0049
Lägesrapport gällande 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 verksamheten 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.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Fortsättning § 94/15, Lägesrapport gällande Valfrihetssystem enligt LOV
Kommunfullmäktige beslutar 2015-04-20:
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.
Kommunfullmäktiges beredning 2015-09-14
Socialnämndens ordförande Christina Lönnqvist, S lämnar en lägesrapport.
Socialnämnden står åter igen utan socialchef samt att nämnden går fortfarande med
underskott.
I återrapportering i december 2014 från före detta socialchef Annika Placido redovisas att
socialnämnden inte har klarat de kriterier som var beslutade och fick återbetala 208 tkr.
Just nu arbetar hela förvaltningen med ekonomin samt kunna uppnå de dagliga kraven som
ställs, vilket tar en stor del av de tillgängliga administrativa resurserna.
Socialdemokraterna är inte emot att starta upp Valfrihetsystem enlig LOV, men vill ha en
stabilitet i organisationen och budgeten.
Vid ett införande av LOV kommer det nya kostnadsökningar såsom nya arbetsuppgifter,
bland annat i form av ökad uppföljning och kontrollering. Socialnämnden behöver mer tid
för att först få ekonomin i balans samt få en permanent socialchef. Därefter kunna
fokusera på att införa LOV.
Noteras att Björn Petersson, S inträder utan att delta i beslutet avseende införande av LOV,
eftersom han inträtt under påbörjad behandling av ärendet.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Fortsättning § 94/15, Lägesrapport gällande Valfrihetssystem enligt LOV
Yrkande, proposition och omröstning
Christofer Johansson, C yrkar en återkoppling av ärendet under juni 2016.
Mona Magnusson, M med instämmande av Staffan Kromnow, M och Martin Kirchberg,
SD yrkar att ett förslag på införande av LOV arbetas fram till 2016-01-01.
Staffan Kromnow, M anser att ärendet borde fortsätta med att införa LOV. En ekonomisk
kalkyl är framtagen.
Kent Freij, SD ställer sig bakom Staffan Kromnow, M att arbetet bör fortsätta under
ledning av socialchefen. Målet är att det ska påbörjas 2016-01-01.
Henrik Nilsson Bokor, S, ärendet kan fortgå, men det är bra med en återkoppling i juni
2016. Vi ska inte förhasta oss.
Margareta Ohlin, FP, alla ledamöter i socialnämnden vill ha LOV, så ett förslag kan arbetas
fram.
Lena Gustafsson, V ifrågasätter LOV, högsta prioritet är att få en bra verksamhet inom
socialnämnden.
Ewy Svensson, M informerar om att en arbetsgrupp tillsattes 2012.
Enligt begäran från Christofer Johansson, C ajourneras sammanträdet mellan 18.50 – 18.55
innan kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Christofer Johansson, C yrkande och Mona
Magnusson, M med fleras yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt
Christofer Johansson, C yrkande varvid omröstning begärs.
Vid omröstning där ja = enligt Christofer Johansson, C yrkande och nej = enligt Mona
Magnusson, M med fleras yrkande avges 24 ja-röster och 10 nej-röster. Hur var och en
röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat
enligt Christofer Johansson, C yrkar att en återkoppling av ärendet ska ske under juni 2016.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Fortsättning § 94/15, Lägesrapport gällande Valfrihetssystem enligt LOV
Omröstningslista nummer 1
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
ti
S
C
SD
S
C
S
SD
M
C
S
FP
C
SD
S
C
S
M
SD
C
MP
S
KD
C
S
SD
V
FP
S
C
S
SD
C
M
S
C

Ersättare

Ja

Avstår

X
X
X
Magnus Rosenborg, C

X
X
X
X
X

Jan-Olof Olsson, C

X
X
X
X
X
X
X
X

Lina Jonsson, S

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Elsie Ludwig, C

X

Summa
Fortsättning

Justerandes signaturer

Nej

Utdragsbestyrkande

-X
24

X
-10

--
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Fortsättning § 94/15, Lägesrapport gällande Valfrihetssystem enligt LOV
Reservation
Mona Magnusson, M, Staffan Kromnow, M, Ewy Svensson, M, Martin Kirchberg, SD,
Per-Olov Vickius, SD, Per-Olof Karlsson, SD, Janita Kirchberg, SD, Kent Freij, SD och
Nicklas Thorlin, SD reserverar sig mot beslutet till förmån för Mona Magnusson, M med
fleras yrkande att ett förslag på införande av LOV arbetas fram till 2016-01-01.
Kommunfullmäktige beslutar:
att en återkoppling av ärendet gällande Valfrihetssystem enlig LOV sker under juni 2016.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

KF § 95/15
KS § 200/15
AU § 228/15
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 2015-04-20:
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.
Arbetsutskottets behandling 2015-08-18
Torsås Fastighets AB:s yttrande daterad 2015-04-30 hänvisar till dokumentet Riktlinjer för
ny- till- och ombyggnad som antogs i kommunfullmäktige
2004-09-29 § 50 med revidering 2013-11-18 § 149.
Torsås Fastighets AB konstaterar att bolaget saknar alla typer av beställningar, (utredning,
byggnation), i detta ombyggnadsärende. Det är inte heller möjligt att hänföra denna typ av
åtgärder till löpande underhåll. Om hyresgästen i berörda lokaler kommer in med
beställning hanterar bolaget ärendet i enlighet med riktlinjerna i styrdokumentet.
Socialnämndens yttrande 2015-05-21 § 83 så är ombyggnadsarbetet beställ och kommer att
påbörjas så snart Torsås Fastighets AB har resurser att utföra arbetet.
Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att bifalla motionen – Expeditioner på Solgläntan,
att motionen härmed anses besvarad.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Fortsättning § 95/15, Motion - Expeditioner på Solgläntan
Kommunstyrelsen föreslår 2015-08-26 kommunfullmäktige besluta:
att bifalla motionen – Expeditioner på Solgläntan,
att motionen härmed anses besvarad.
Kommunfullmäktiges behandling 2015-09-14
Yrkande och proposition
Kent Freij, SD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt
Kent Freijs, SD bifallsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar:
att bifalla motionen – Expeditioner på Solgläntan,
att motionen härmed anses besvarad.
----Sändlista
Kent Freij, S

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

KF § 96/15
KS § 201/15
AU § 229/15
KF § 32/15
15/KS0094
Motion – Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkraftsetableringar
Ärendebeskrivning
Martin Kirchberg, Kent Freij, Per Olov Vickius, Per-Olov Karlsson, Janita Kirchberg och
Nicklas Thorlin, Sverigedemokraterna efterhör i en motion om att Torsås kommun vid
hantering av tillståndspliktiga vindkraftsetableringar skall eftersträva ett skyddsavstånd på
minst 2 km till närboende.
Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23:
att överlämna motionen – Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkraftsetableringar till bygg och miljönämnden och kommunstyrelsen, för
beredning.
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från
kommunfullmäktiges beslut innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klaras inte
tidfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets behandling 2015-08-18
Bygg och miljönämnden beslutar 2015-06-10 § 52 att kommunfullmäktige avslår motionen
med hänsyn till deras bedömning samt Mark- och miljööverdomstolen som utgör högsta
instans i miljöfrågor, utgör deras beslut praxis för underinstanser vid beslut i jämförbara
frågor.
Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att avslå motionen – Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkraftsetableringar
med hänvisning till bygg- och miljönämndens beslut 2015-06-10 § 52,
att motionen härmed anses besvarad.
Reservation
Kent Freij, SD reserverar sig till förmån för motionen - Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga
vindkraftsetableringar.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2015-09-14

Fortsättning § 95/15, Motion – Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga
vindkraftsetableringar
Kommunstyrelsen föreslår 2015-08-26 kommunfullmäktige besluta:
att avslå motionen – Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkraftsetableringar
med hänvisning till bygg- och miljönämndens beslut 2015-06-10 § 52,
att motionen härmed anses besvarad.
Reservation
Kent Freij, SD och Nicklas Thorlin, SD reserverar sig till förmån för motionen Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkraftsetableringar.
Kommunfullmäktiges behandling 2015-09-14
Yrkande, proposition och omröstning
Christofer Johansson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Freij, SD yrkar bifall till Sverigedemokraternas motion.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Christofer Johanssons, C yrkande och Kent
Freijs, SD yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt Christofer
Johanssons, C yrkande varvid omröstning begärs.
Vid omröstning där ja = enligt Christofer Johanssons, C yrkande och nej = enligt Kent
Freijs, SD yrkande avges 24 ja-röster och 8 nej-röster samt 3 avstod. Hur var och en röstat
framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt
Christofer Johanssons, C yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Fortsättning § 95/15, Motion – Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga
vindkraftsetableringar
Omröstningslista nummer 1
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
ti
S
C
SD
S
C
S
SD
M
C
S
FP
C
SD
S
C
S
M
SD
C
MP
S
KD
C
S
SD
V
FP
S
C
S
SD
C
M
S
C

Ersättare

Ja

Avstår

X
X
X
X
Magnus Rosenborg, C

X
X
X
X

Jan-Olof Olsson, C

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lina Jonsson, S

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Elsie Ludwig, C

X
X
Summa

Fortsättning
Justerandes signaturer

Nej

Utdragsbestyrkande

X
X
24

8

3
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Fortsättning § 95/15, Motion – Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga
vindkraftsetableringar
Kommunfullmäktige beslutar:
att avslå motionen – Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkraftsetableringar
med hänvisning till bygg- och miljönämndens beslut 2015-06-10 § 52,
att motionen härmed anses besvarad.
Reservation
Kent Freij, Martin Kirchberg, Janita Kirchberg, Per Olov Vickius, Per-Olof Karlsson och
Nicklas Thorlin samtliga SD och Ewy Svensson, M reserverar sig till förmån för motionen
- Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkraftsetableringar.
----Sändlista
Martin Kirchberg, SD, gruppledare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

KF § 97/15
KS § 203/15
AU § 231/15
AU § 99/15
AU § 299/14
KF § 102/14
Motion – Laddstolpar för elbilar

14/KS00161

Ärendebeskrivning
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kommunstyrelsen införskaffar fem laddstolpar
för allmänheten i samband med att laddstopar införskaffas till nya parkeringen vid IT
enheten och att dessa placeras enligt följande; två på Torget och en vid ICA (intill gamla
posthuset), en i Bergkvara och en i Söderåkra.
Med den stora utveckling av framtidens bilar måste Torsås kommun främja möjligheten till
användningen av elbilar och därmed även laddplatser.
Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-22:
att överlämna motionen – laddstolpar för elbilar till kommunstyrelsen för
beredning.
Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04:
att överlämna motionen – Laddstolpar för elbilar till tekniska nämnden för
för beredning.
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-utskottets 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 § 7 att två stycken laddstolpar placeras ut vid gamla
postens parkeringsplats i Torsås på försök i två år och att en utvärdering görs därefter.
Arbetsutskottet beslutar 2015-03-17:
att återremittera motionen – Laddstolpar för elbilar till tekniska nämndens för
komplettering, med en beräkning av kostnaderna.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 17 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Fortsättning § 97/15, Motion – Laddstolpar för elbilar
Arbetsutskottets behandling 2015-08-18
Det finns flera olika modeller av laddstopar för elbilar varför en så kallad kombinerad
laddstation, som medger laddning oberoende av bilmärke, är lämpligast för en offentlig
laddstation. Det bör inte ta allt för lång tid att ledda en bil. Med hänsyn till syftet med
laddstoparna bör laddningstiden inte överskrida en timme. Laddningen sker då
företrädesvis med likström.
För att uppfylla dessa kriterier och framtidssäkra en investering bör man välja en så kallad
snabbladdare som har både den asiatiska och den nya europeiska standareden och laddar
direkt med likström. Dessa laddare är på mellan 20 – 50 kW och laddar en elbil (80 procent
av en ”full tank”) på under en timme.
Inköpspriset för en snabbladdare på 20 kW är cirka 150 000 kronor och priset för en 50
kW laddare är cirka 230 000 kronor. Till detta tillkommer kostnader för grävningsarbeten,
elanslutning inklusive uppsäkring, mätare och betal-system.
Arbetsutskottet föreslår 2018-08-18 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att avslå motionen – Laddstolpar för elbilar med hänvisning till att detta är
ingen kommunal angelägenhet,
att motionen härmed anses besvarad.
Kommunstyrelsens behandling 2015-08-26
Protokollsanteckning
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare vill ha följande antecknat i protokollet:
Kommunen måste vara pådrivande, annars kommer det aldrig bli några kommuninvånare
som köper elbilar. Kommunstyrelsen visade vägen med att kommunen införskaffar två
elbilar.
Dagens kostnader för Laddstationer och utvecklingen av laddstolpar är stor för
snabbladdning. Snabbladdning är en förutsättning för att syftet med elbils-laddning ska
fungera i Torsås kommun. Det går även att sätta upp enklare elstolpar med snabbladdning
där bilen har inbyggd ladd-likriktare, se Sölvesborgs kommun.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 18 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Fortsättning § 97/15 Motion – Laddstolpar för elbilar
Lagar/regler för betalning och laddning finns ej klara i dagsläget. Energimyndigheten håller
på med ett pilotprojekt i Göteborg ihop med Göteborgsenergi som omfattar 34 miljoner.
Utvecklingsprojektet ska skapa förutsättningarna för lagar/regler för framtidens utbyggnad.
Det finns även enklare ladd-stationer (en timmes laddning) med sms funktion som kostar
34 000 kronor. Framtiden för aktörer inom ladd-stationer måste drivas ihop med elbolag
och privata fastighetsägare samt kommuner, som även är pådrivare i den strategiska
fossilbränslefria agendan i Kalmar län.
Kommunstyrelsen skickar därav ärendet vidare till tekniska nämnden för dialog om
laddstolpar med Eon och Kreab, i samband med diskussionerna om gatubelysningen i
kommunen, samt till inblandade parter i näringslivsrådet.
För att sen i samråd med Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, Torsås Fastighets AB och
näringslivsråd skapa dialog och förutsättningar för att elbilsladdning ska tas med i
kommande investeringar samt ansökningar för landsbygdsutveckling och fungera i Torsås
kommun enligt kommunens ledord.
Även definiera redan möjliga ladd-ställen i Torsås kommun och lägga upp dem på
kommunens hemsida.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-08-26 kommunfullmäktige besluta:
att avslå motionen – Laddstolpar för elbilar med hänvisning till att detta är
ingen kommunal angelägenhet,
att kontakta elleverantörer och handeln för en dialog angående laddstolpar för
elbilar,
att motionen härmed anses besvarad.
Kommunfullmäktiges behandling 2015-09-14
Yrkande, proposition och omröstning
Roger Isberg, S med instämmande av Henrik Nilsson Bokor, S yrkar att första att-satsen i
kommunstyrelsens beslut kompletteras med, ingen ”egen” kommunal angelägenhet.
Mona Magnusson, M med instämmande av Martin Kirchberg, SD yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 19 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Fortsättning § 97/15 Motion – Laddstolpar för elbilar
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roger Isbergs, S med fleras yrkande och Mona
Magnussons, M med fleras yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt
Mona Magnussons, M med fleras yrkande varvid omröstning begärs.
Vid omröstning där ja = enligt Mona Magnussons, M med fleras yrkande och nej = enligt
Roger Isbergs, S med fleras yrkande avges 18 ja-röster och 13 nej-röster samt 4 avstod. Hur
var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunfullmäktige har sålunda
beslutat enligt Mona Magnussons, M med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 20 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Fortsättning § 97/15 Motion – Laddstolpar för elbilar
Omröstningslista nummer 1
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
ti
S
C
SD
S
C
S
SD
M
C
S
FP
C
SD
S
C
S
M
SD
C
MP
S
KD
C
S
SD
V
FP
S
C
S
SD
C
M
S
C

Ersättare

Ja

Avstår

X
X
X
X
Magnus Rosenborg, C

X
X
X

Jan-Olof Olsson, C

X
X
X
X
X
X
X
X

Lina Jonsson, S

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Elsie Ludwig, C

X
Summa

Fortsättning

Justerandes signaturer

Nej

Utdragsbestyrkande

X
18

13

4

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 21 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Fortsättning § 97/15 Motion – Laddstolpar för elbilar
Kommunfullmäktige beslutar:
att avslå motionen – Laddstolpar för elbilar med hänvisning till att detta är
ingen kommunal angelägenhet,
att kontakta elleverantörer och handeln för en dialog angående laddstolpar för
elbilar,
att motionen härmed anses besvarad.
Reservation
Roger Isberg, S reserverar sig till förmån för sin motion – Laddstolpar för elbilar.
----Sändlista
Roger Isberg, S

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 22 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

KF § 98/15
15/KS0135
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Folkpartiet
Ärendebeskrivning
Lässtyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med 2015-07-02
till och med 2018-10-14.
Parti: Folkpartiet liberalerna
Ny ersättare: Kent Gullin
Avgående ersättare: Ludvig Svensson
----Sändlista
Personalavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 23 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

KF § 99/15
15/KS0182
Avsägelse politiska uppdrag, Sverigedemokraterna
Ärendebeskrivning
Per Olov Vickius, SD avsäger sina politiska uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och
ordinarie ledamot i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna avsägelserna från Per Olov Vickius, SD,
att utse Per-Olof Karlsson, SD som ersättare i kommunstyrelsen,
att utse Roger Nilsson, SD som ordinarie ledamot i tekniska nämnden.
----Sändlista
Per Olov Vickius, SD
Per-Olof Karlsson SD
Roger Nilsson, SD
Tekniska nämnden
Personalavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 24 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

KF § 100/15
KS § 187/15
AU § 179/15
Icke verkställda beslut kvartal 1, 2015

15/KS0126

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 1, 2015
Antal icke verkställda beslut:
Kön
Man
Kvinna
Kvinna

3

Beslut – Verkställt
20140929 20131002 20141219 -

Typ av bistånd
SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget
SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget
Familjeresurs - resursbrist

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

437
1
2

Arbetsutskottet föreslår 2015-05-19 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2015.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-08-26 kommunfullmäktige besluta:
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2015.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2015.
----Sändlista
Socialnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 25 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

KF § 101/15
KS § 189/15
AU § 211/15
15/KS0145
Taxa sotning och brandskyddskontroll 2015-04-01 – 2016-03-31
Ärendebeskrivning
Sotningsindex har höjts med 1,87 procent enligt Sveriges kommuner och landsting.
Införandet av index börjar gälla 2015-04-01 och de värden som främst ligger till grund för
sotningsindexet är löneökningar i löneavtalet mellan Sveriges Skorstensfejarmästares
Riksförbund och Svenska Kommunal-arbetareförbundet.
Sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll under perioden 2015-04-01 – 2016-03-31
föreligger.
Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås beslutar 2015-0504 § 21 att anta de nya taxorna för sotning och brandskyddskontroll och överlämna de till
kommunfullmäktige i respektive kommun för godkännande.
Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och anta förslag på taxor gällande för sotning och brandskyddskontroll.
Kommunstyrelsen beslutar 2015-08-26:
att vid nästa möte inom Räddningstjänstförbundet redovisas en lägesrapport
om sotningsverksamheten i Torsås kommun efter den senaste erinran.
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och anta förslag på taxor gällande för sotning och brandskyddskontroll.
Kommunfullmäktiges behandling 2015-09-14
Ewy Svensson, M efterhör vart man ska vända sig då anmälan om sotning ska ske men
ingen sotare kommer. Kontakt har tagits med Räddningstjänsten men ingen svarar.
Christofer Johansson, C informerar om att man ska vända sig till Finn Jensen på
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. När det gäller ändring i eldstad ska man
vända sig till samhällsbyggnadskontoret i Torsås.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 26 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Fortsättning, § 101/15, Taxa sotning och brandskyddskontroll 2015-04-01
– 2016-03-31
Henrik Nilsson Bokor, S informerar om att informationen kommer att skickas ut via det
utskick som göras av kommunen till alla hushåll.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna och anta förslag på taxor gällande för sotning och brandskyddskontroll.
----Sändlista
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås kommun

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 27 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

KF § 102/15
KS § 190/15
AU § 212/15
Reglemente socialnämnden

15/KS0140

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutar 2015-05-21 § 81att godkänna följande revidering i nämndens
reglemente:



§§ 14, 16, 22 med ändringen 1:e vice och 2:e vice ordförande,
§ 17 justeringsdag från tre till fem dagar efter sammanträdesdagen.

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att revidering av § 17, justeringsdag från tre till fem dagar efter sammanträdesdagen tas bort, med anledning av Kommunallagen 5 kapitlet § 61 så skall ett
protokoll justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet,
att i övrigt, godkänna och anta upprättat reglemente för socialnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-08-26 kommunfullmäktige besluta:
att revidering av § 17, justeringsdag från tre till fem dagar efter sammanträdesdagen tas bort, med anledning av Kommunallagen 5 kapitlet § 61 så skall ett
protokoll justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet,
att revidera under nämndens övriga uppgifter – Lag (1993:389) assistansersättning enligt § 5 har upphört och ersatts med Socialförsäkringsbalken
§ 51,
att i övrigt, godkänna och anta upprättat reglemente för socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:
att revidering av § 17, justeringsdag från tre till fem dagar efter sammanträdesdagen tas bort, med anledning av Kommunallagen 5 kapitlet § 61 så skall ett
protokoll justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet,
att revidera under nämndens övriga uppgifter – Lag (1993:389) assistansersättning enligt § 5 har upphört och ersatts med Socialförsäkringsbalken
§ 51,
att i övrigt, godkänna och anta upprättat reglemente för socialnämnden.
----Sändlista Socialnämnden
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 28 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

KF § 103/15
KS § 191/15
AU § 213/15
Reglemente bygg- och miljönämnden

15/KS0152

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden beslutar 2015-06-10 § 57 att godkänna framtaget reglemente för
nämnden och översända det till kommunfullmäktige för antagande.
Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och anta, upprättat reglemente för bygg- och miljönämnden.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-08-26 kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och anta, upprättat reglemente för bygg- och miljönämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna och anta, upprättat reglemente för bygg- och miljönämnden.
----Sändlista
Bygg- och miljönämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 29 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

KF § 104/15
KS § 192/15
AU § 214/15
Reglemente tekniska nämnden

15/KS0166

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutar 2015-06-09 § 41 att godkänna reviderat reglemente för
nämnden och översända det till kommunfullmäktige för antagande.
Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och anta, upprättat reglemente för tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-08-26 kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och anta, upprättat reglemente för tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna och anta, upprättat reglemente för tekniska nämnden.
----Sändlista
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 30 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

KF § 105/15
KS § 193/15
AU § 215/15
15/KS0164
Reglemente för enskild väghållning i Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutar 2015-06-09 § 42 att godkänna reviderat reglemente för enskild
väghållning i Torsås kommun och översända det till kommun-fullmäktige för antagande.
Förändringen består av ett förtydligande av § 5. Underhåll av enskilda vägar som är
statsbidragsberättigade eller intagna genom särskilt beslut.
Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och anta, upprättat reglemente för enskild väghållning i Torsås
kommun.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-08-26 kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och anta, upprättat reglemente för enskild väghållning i Torsås
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna och anta, upprättat reglemente för enskild väghållning i Torsås
kommun.
----Sändlista
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 31 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

KF § 106/15
KS § 206/15
AU § 240/15
15/KS0143
Budget 2016, plan 2017-2018, Kalmarsunds Gymnasieförbund
Ärendebeskrivning
Elevunderlaget för Kalmarsunds Gymnasieförbund har minskat succesivt sedan år 209,
dels på grund av demografiska förändringar och dels på grund av ökad etablering av
fristående skolor i regionen. Fristående skolor har idag cirka 20 procent av elevunderlaget i
medlemskommunerna. De ekonomiska konsekvenserna har inneburit
”kostymanpassningar” i storleksordning 20 – 25 mkr per år under perioden 2009-2015.
Mellan åren 2009 och 2015 har elevunderlaget minskat med 1 388 elever. Enligt
befolkningsprognosen i medlemskommunerna minskar antalet 16 - 19 åringar fortsatt till
och med 2016. Från och med 2017 sker en svar återhämtning men det dröjer till 2022
innan elevantalet är i nivå med 2013 års siffror.
I den av medlemskommunerna godkända budgeten för 2015 för gymnasieskolan, beräknas
en minskning under 2015 av antalet 16 – 19 åringar med 229 till 4 197. I verkligheten
minskade antalet 16 – 19 åringar med 281 till 4 145. Med hänsyn till de verkliga
befolkningssiffrornas fördelning mellan medlemskommunerna görs en omfördelning av
kommunbidragen för gymnasieskolan. Detta medför att kommunbidraget ökar med 801 tkr
för Borgholm samt minskar med 369 tkr för Torsås, 23 tkr för Mörbylånga och 409 tkr för
Kalmar.
Budgetförslag inför år 2016 utgår från år 2015 års budget inklusive löneökningar samt
justering för minskning av antalet 16 – 19 åringar, förändringar av statsbidrag och av
satsning digital kompetens. Sammantaget innebär detta en budgetram för 2016 som uppgår
till 396 239 tkr.
Planeringsperiod för åren 2017 och 2018 innebär en delvis fortsatt reducering av
kommunbidraget. År 2017 vänder dock utveckling och antalet elever börjar sakta öka för
varje år framöver vilket innebär en stabilisering av medlemsbidraget år 2018.
Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att fastställa Kalmarsunds Gymnasieförbunds budgetram för 2016 till 396 239 tkr,
att godkänna kommunbidragens fördelning mellan medlemskommunerna
enligt bilaga 1,
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 32 av 41

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Fortsättning § 106/15, Budget 2016, plan 2017-2018, Kalmarsunds
Gymnasieförbund
att reduceringar/utökningar av statsbidragen korrigeras enligt det slutgiltiga
cirkuläret från Sveriges kommun och landsting inför år 2016,
att en återbetalning till medlemskommunerna ska genomföras år 2016 med
60 procent för de kostnader som digital kompetens omfattar.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-08-26 kommunfullmäktige besluta:
att fastställa Kalmarsunds Gymnasieförbunds budgetram för 2016 till 396 239 tkr,
att godkänna kommunbidragens fördelning mellan medlemskommunerna
enligt bilaga 1,
att reduceringar/utökningar av statsbidragen korrigeras enligt det slutgiltiga
cirkuläret från Sveriges kommun och landsting inför år 2016,
att en återbetalning till medlemskommunerna ska genomföras år 2016 med
60 procent för de kostnader som digital kompetens omfattar.
Kommunfullmäktiges beredning 2015-09-14
Yrkande och proposition
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige besluta att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
att fastställa Kalmarsunds Gymnasieförbunds budgetram för 2016 till 396 239 tkr,
att godkänna kommunbidragens fördelning mellan medlemskommunerna
enligt bilaga 1,
att reduceringar/utökningar av statsbidragen korrigeras enligt det slutgiltiga
cirkuläret från Sveriges kommun och landsting inför år 2016,
att en återbetalning till medlemskommunerna ska genomföras år 2016 med
60 procent för de kostnader som digital kompetens omfattar.
----Sändlista
Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ekonomikontoret
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2015-09-14

KF § 107/15
KS § 204/15
AU § 232/15
15/KS0066
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 201508-01
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.
5. Praktikplatser, 15/KS0089, Anita Petersson, Torsås.
6. Lekplats i hyresområdet på Malmen, 15/KS0134, Ulf-Peter Rosenblad, Torsås samt
hyresgäster.
7. Återställning av mellankajen, 15/KS0139.
8. Överta skötseln av rondellen i Söderåkra, 15/KS0156, Jan-Erik Persson, Torsås.
Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med
2015-08-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med
2015-08-01.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med
2015-08-01.
-----
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2015-09-14

KF § 108/15
KS § 205/15
AU § 233/15
15/KS0067
Redovisning av motioner under handläggning till och med
2015-08-01
Ärendebeskrivning
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med
2015-08-01.
1. Minska lärarnas administration, 13/KS0056, Margareta Ohlin och Lina Milesson, FP.
2. Laddstolpar för elbilar, 14/KS0161, Roger Isberg, S.
3. Resursfördelning för volymförändringar under året, 14/KS0162, Roger Isberg, S.
4. Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri, 15/KS0053, Sverigedemokraterna.
5. Rabatt för pendlare, 15/KS0076, Lisa Bondesson, S.
6. Märkning av Torsås kommuns bilpark, 15/KS0093, Sverigedemokraterna.
7. Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkraftsetableringar, 15/KS0094,
Sverigedemokraterna.
8. Problem med kajor, 15/KS0099, Sten Bondesson, S.
9. Expeditioner på Solgläntan, 15/KS0104, Kent Freij, SD.
Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med
2015-02-01.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-08-26 kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med
2015-08-01.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med
2015-08-01.
----Justerandes signaturer
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2015-09-14

KF § 109/15
15/KS0156
Medborgarförslag – Överta skötseln av rondellen i Söderåkra
Ärendebeskrivning
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun tar över skötseln
av rondellen i Söderåkra.
Rondellen i Söderåkra behöver snyggas upp, där växer bara maskrosor och vid
parkeringsfickan till hembygdsparken i Bergkvara växer det nässlor. Gräv upp nässlorna
och anlägg en rabatt.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslaget – Överta skötseln av rondellen i Söderåkra till tekniska
nämnden 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
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2015-09-14

KF § 110/15
15/KS0161
Medborgarförslag – Renovering av bro i Ilingetorp
Ärendebeskrivning
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun förser bron i
Ilingetorp med nya broräcken av metallrör.
Vägen mellan Ilingetorp och Björsebo har nyligen försetts med en ny bro i Björsebo. Det
vore mer demokratiskt om båda byarna får sina broar renoverade.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslaget – Renovering av bro i Ilingetorp till tekniska
nämnden 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
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2015-09-14

KF § 111/15
15/KS0162
Medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för motorfordonstrafik
Ärendebeskrivning
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun stänger Ekbacksvägen för motorfordonstrafik.
Från sporthallen till kyrkans parkering borde det vara fritt från motorfordon.
Ekbacken och Ödet är ett vackert naturområde och många personer är ute och vandrar
där. Hembygdsföreningen har satt upp en ny Smålandsgärdsgård som pryder området.
Ekbackskolans elever kan komma ut i naturen utan att korsa någon trafikerad väg.
Vallmansleden korsar vägen.
Yrkande och proposition
Nicklas Thorlin, SD yrkar avslag på att medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för
motorfordonstrafik får ställas.
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras i kväll eller enligt Nicklas
Thorlins SD avslagsyrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska
avgöras under kvällen.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslaget – Stäng av Ekbacksvägen för motorfordonstrafik
till tekniska nämnden 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
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2015-09-14

KF § 112/15
15/KS0177
Medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad
Ärendebeskrivning
Eva Axelsson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun, liksom
grannkommunen Emmaboda, anammar en strategi för fiberutbyggnad, där målsättningen
är att alla kommuninvånare skall ha möjlighet att ansluta sig till fibernät senast 2020 för en
anslutningsavgift under 20 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslaget – Strategi för fiberutbyggnad 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
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2015-09-14

KF § 113/15
15/KS0180
Medborgarförslag – Prova på att vara funktionshindrad
Ärendebeskrivning
Anette Wirstedt, Torsås vill i ett medborgarförslag att beslutande i de påverkande
nämnderna i Torsås kommun provar på att vara funktionshindrad i denna kommun.
Yrkande och proposition
Lena Gustafsson, V ställer sig positiv till medborgarförslaget men yrkar att skrivelsen
överlämnas till Funktionshinderrådet för beredning.
Vid av ordförande ställd proposition hon att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska
överlämnas till Funktionshinderrådet för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar:
att avslå medborgarförslaget – Prova på att vara funktionshindrad samt
att i stället överlämna medborgarförslaget Funktionshinderrådet för beredning,
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
----Sändlista
Funktionshinderrådet
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2015-09-14

KF § 114/15
15/KS0190
Avsägelse politiska uppdrag, Centerpartiet
Ärendebeskrivning
Christina Svensson, C avsäger sig sina politiska uppdrag som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i valberedningen samt ordinarie ledamot i Styrelsen för
Fjärrvärmenät AB.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna avsägelserna från Christina Svensson, C,
att överlämna avsägelsen som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige till Länsstyrelsen för
offentlig sammanräkning,
att överlämna övriga avsägelser till valberedningen för beredning.
----Sändlista
Christina Svensson, C
Länsstyrelsen
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2015-09-14

KF § 115/15
15/KS0001
Kommunfullmäktiges sammanträde i december 2015
Ärendebeskrivning
Ordförande Ann-Britt Mårtensson, S och ordförande i Torsås Fastighets AB Björn
Petersson, S efterhör om möjlighet finns att flytta kommunfullmäktiges sammanträde
2015-12-07 till 2015-12-14. Detta med anledning av att upphandlingen är då klar för beslut
gällande Torskolans till – och ombyggnad.
Kommunfullmäktige beslutar:
att flytta kommunfullmäktiges sammanträde i december till 2015-12-14,
att uppdra åt sekreteraren att boka upp datum samt skicka offertförfrågande avseende
kommunfullmäktiges julbord.
-----
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