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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
Plats och tid Torskolans matsal i Torsås, 2016-02-15, 18.30 – 21.30           
       
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Pernilla Landin, miljöinspektör § 2  
   
   
  
   
  
Utses att justera Hans Larsson, S och Martin Kirchberg, SD   
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2016-02-17 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 2 - 24     

    
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson  
   ..............................................................................................................     
   
 Justerande   

Hans Larsson                                    Martin Kirchberg 
   .................................................................................................................................................................    

   
   

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

Organ  

  
 Kommunfullmäktige    

Sammanträdesdatum 2016-02-15    nedtagande kk 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2016-02-17 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-03-10  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
 

Ledamot Närvarande § Tjänstgörande ersättare 
Henrik Nilsson Bokor, S Ja  

Christofer Johansson, C Ja  

Martin Kirchberg, SD Ja  

Ann-Britt Mårtensson, S Ja       

Maria Karlsson, C Ja   

Roland Swedestam, S Nej Sven-Erik Tornéus 

Per Olov Vickius, SD Nej       

Mona Magnusson, M Ja   

Marcus Johansson, C Ja   

Christina Lönnqvist, S Ja       

Margareta Ohlin, L Ja   

Eva-Kristina Berg, C Ja   

Per-Olov Karlsson, SD Ja       

Sören Bondesson, S Ja  

Sten Bondesson, C Ja  

Jill Jonsson, S  Ja   

Staffan Kromnow, M Ja   

Janita Kirchberg, SD Ja  

Åsa Haglund – Rosenborg, C Ja   

Lars Sjöholm, MP Ja   

Hans Larsson, S  Ja       

Mats Olsson, KD Ja   

Linda Eriksson, C Nej Tony Schäfer, C 

Kerstin Ahlberg, S Ja       

Kent Freij, SD Ja  

Lena Gustafsson, V    Ja   

Johan Petersson, L Ja       

Roger Isberg, S Nej Lina Jonsson, S 

Lisa Klasson, C  Nej Östen Barrdahl, C 

Susanne Rosén, S Ja   

Nicklas Thorlin, SD Ja       

Jan-Olof Olsson, C Ja   

Ewy Svensson, M Ja   

Björn Petersson, S Ja      

Frida Portin, C Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 2 - 24  
 
§ 2 Information om Vattenrådet  
§ 3 Allmänhetens frågestund 
§ 4 Motion – Problem med kajor 
§ 5 Interpellation – gällande musik- och kulturskola 
§ 6 Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
§ 7 Korrespondensgymnasiets fortlevnad 
§ 8 Gullabo skola 
§ 9 Delårsrapport 2015, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 10 Avsägelse politiskt uppdrag, kommunfullmäktige 
§ 11 Medborgarförslag – Överta skötseln av rondellen i Söderåkra 
§ 12 Medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för motorfordonstrafik 
§ 13 Medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för motorfordon 
§ 14 Medborgarförslag – God man till ensamkommande flyktingar 
§ 15 Medborgarförslag – Muddring i Bergkvara Småbåtshamn 
§ 16 Medborgarförslag – Köp in en så kallad ”hansabräda” alternativt en KTH 

Rescue” 
§ 17 Motion – Hållplats Söderåkra – Kustbussen, linje 500 (Kalmar – Karlskrona) 
§ 18 Avsägelse politiskt uppdrag, ersättare socialnämnden 
§ 19 Medborgarförslag – Skapa ett attraktivt kultur centrum i Torsås 
§ 20 Motion – Bygg för äldre 
§ 21 Motion – Bygg för LSS behov 
§ 22 Avsägelse politiska uppdrag, ordinarie/ersättare socialnämnden 
§ 23 Medborgarförslag – Reparation av lotsbryggan 
§ 24 Avsägelse politiskt uppdrag i styrelsen för Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets 

AB 
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KF § 2/16     16/KS0043 
Information om Vattenrådet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöinspektör Pernilla Landin informerar om Vattenrådet i Torsås kommun. 
 
År 2009, ideell förening, stöd årligen från VM för Södra Östersjöns vattendistrikt. 
 
Vattenrådet representerar vattenintresset i Bruatorpsån, Grisbäcken, Brömsebäcken samt 
kuststräckorna i kommunen. 
 
I styrelsen ingår Torsås kommun, Torsås Kustmiljögrupp, Jordbruk, Skogsbruk, Övrig 
näringsverksamhet, ospecificerad, arbetsgrupp med fiskfokus. 
 
Aktiviteter: 
 

 Flera våtmarker,  

 biotopvård under tre (3) år och ett (1) år med anläggande av risvasar tillsammans med 
Torskolan 

  Insektshotell med förskolan 

  Kalk diken 

  Vattendragsvandringar 

  Provfiske 

 Samverkat med vattenråd både norr, söder, öster och väster 

 Fler projekt, föreläsningar, event, studiebesök 

 2014 uppdaterades Kustmiljöplanen till Vattenvårdsplan för kust, vattendrag och sjöar i 
Torsås kommun 

 Deltagit i olika event och berättar om arbetet och speciellt om samarbete. 
 
Aktiviteter under 2016: 
 

 Projektet Magasinera och fördröja – två (2) våtmarker anläggs hösten 2016 

 Bygga bort vandringshindret i Gölen 

 Syrejektor, fontän med belysning, Gölen 

 Biotopvård med Torskolan 

 Industrihotell 

 Utbildningsdagar i Västervik för att se hur de har jobbat med att hålla kvar näringen på 
åkermark 

 Vandringar i Grisbäckens avrinningsområde med fokus på åtgärder enligt Västerviks- 
modellen 

 Nytt LOVA projekt – Grisbäcken steg två (2) 

 Skogens vatten, event i Gullabo bygdegård 2016-09-16. 
-----  
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KF § 3/16     16/KS0005 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eva Axelsson, Bergkvara frågar angående boende för ensamkommande migranter i 
Bergkvara. 
 
1. Ska det öppnad ett boende för ensamkommande migranter i vandrarhemmet i 

Bergkvara? I så fall, när och för hur många? 
2. Vem har fattat/kommer att fatta beslutet om detta? 
3. Kommer det att hållas något informationsmöte? 
 
Svar från kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S  
 
Vandrarhemmet i Bergkvara ägs av en privat entreprenör och inga avtal är tecknade med 
Torsås kommun. Entreprenören kan själv söka tillstånd för verksamheten och teckna avtal 
med vilken kommun som helst.  
 
Sofies, en förälder från Gullabo ställer frågor med anledning av att flytta årskurs 4 – 6 från 
Gullabo till Torsås. 
 
Hur kan man se att det nya förslaget blir bättre för förskolebarnen? 
Hur många elever blir det kvar i Gullabo skola? 
Hur ska verksamheten fungera när det bara blir runt femton elever kvar? 
Hur många lärare blir kvar? 
 
Svar från bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson, S  
 
Blir bättre för förskoleverksamheten, bättre verksamhetslokaler samt större ytor. 
Tjugoen (21) elever av fyrtio (40) elever blir kvar i Gullabo. 
Vet idag inte hur många lärare som blir kvar. 
-----  
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KF § 4/16 
KS § 22/16 
AU § 21/16 
AU § 230/15  
KF § 33/15    15/KS0099  
Motion – Problem med kajor  
 
Ärendebeskrivning 
  
Sten Bondesson, C efterhör i en motion att Torsås kommun snarast informerar om vad 
man gör för att möta problemet med kajor, att man ökar insatserna samt att man 
undersöker hur man gör i andra kommuner, för att kunna bli effektivare.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23:  
 
att överlämna motionen – Problem med kajor 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 motion. Klaras inte 
tidfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-08-18 
  
Bygg och miljönämnden beslutar 2015-06-10 § 46 att överlämna samhälls- 
byggnadsförvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på motionen.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-08-18:  
 
att översända motionen – Problem med kajor till bygg- och miljönämnden för ett 
     svar på vilka möjligheter nämnden har att åtgärda problemet om man inte  
     accepterar fåglarna. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande: 
 
Nämnden (tillsynsmyndigheten) kan enbart informera fastighetsägare (även kommunen) 
om lösningar och/eller tillvägagångsätt. Det kan exempelvis vara att fastighetsägaren kan 
gallra bland grenar och träd eller täcka för skorstenar eller hålor. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 4/16, Motion – Problem med kajor  
 
Tillsynsmyndigheten lämnar även ut telefonnummer till skyddsjägare som kan ge vidare 
rådgivning och som även har befogenhet att avfyra skott inom detaljplanelagt område. 
Skyddsjägarna tar ut en avgift vilken betalas av fastighetsägaren/beställaren. 
 
Tillsynsmyndigheten utför inga praktiska åtgärder om en fastighetsägare inte accepterar 
fåglarna, utan informerar endast. Vilka åtgärder som ska utföras är upp till fastighetsägaren. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2015-11-18 § 95 att översända samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Av erfarenhet från andra kommuner så har en avskjutning av kajor ingen effekt enligt 
samhällsbyggnadschef Martin Storm. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Problem med kajor med hänvisning till samhällsbyggnads-  
     förvaltningens yttrande 2015-11-18 § 95, 
 
att motionen härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Problem med kajor med hänvisning till samhällsbyggnads-  
     förvaltningens yttrande 2015-11-18 § 95, 
 
att motionen härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-02-15 
 
Sten Bondesson, C hänvisar till Ljungby kommun. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå motionen – Problem med kajor med hänvisning till samhällsbyggnads-  
     förvaltningens yttrande 2015-11-18 § 95, 
 
att motionen härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Sten Bondesson, C 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 49   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-02-15 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 

KF § 5/16   16/KS0046 
Interpellation gällande musik- och kulturskola 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Margareta Ohlin L, ställd interpellation gällande musik- och kulturskola. 
 
För tre (3) år sedan lämnade Folkpartiet, nu Liberalerna in en motion angående musik- och 
kulturskola i Torsås kommun. Med anledning av detta undrar Liberalerna hur arbetet 
fortskrider och önskar få svar på följande: 
 

 Vem har fått uppdraget? 

 Vad efterfrågas i anbudet? 

 Vilka lokaler kommer att användas? 

 Vem tillhandahåller instrument? 

 Har intresseanmälan skickats ut? 

 Vad blir kostnaden för eleven? 

 Har statliga medel sökts? 

 Vid vilken tid ska undervisningen ske? 

 När kommer starten att ske? 

 Hur kommer kommuninvånarna att informeras?  
 
Motionen lägger tyngdpunkten på musik där också klassiska instrument ska erbjudas.  

 Har detta tagits med i anbudsförfarandet? 

 Varför har ordet ”musik” tagits bort från namnet? 
 
Svar på interpellationen från bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson: 
 

 Stage4You AB har fått uppdraget. 

 Det finns ett tolv (12) sidigt dokument som heter ”Upphandling av Utförande av 
kulturskoleverksamhet Torsås kommun, som är en offentlig handling. 

 Nuvarande Stagelokaler till Torskolans om- och nybyggnad är klar. 

 Kommunen kommer att tillhandahålla instrument. 

 Intresseanmälan har inte skickats ut ännu, men kommer att göras i tid för starten som 
blir höstterminen 2016. 

 750 kronor per elev och termin. 

 Statliga medel har inte sökts. 

 Den huvudsakliga tiden för undervisningen blir utanför ordinarie skoltid. 

 Intresseanmälan kommer att skickas ut till samtliga berörda elever på skolan. 

 Liberalernas motion är inte tagen rakt av, utan kulturskoleverksamheten kommer att 
bedrivas enligt vad bildningsnämnden kommit överens om, men musik får nog anses 
ingå i ordet kultur. De instrument som kommer att erbjudas är följande; piano, gitarr, 
slagverk och blåsinstrument samt sång. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 5/16, Interpellation gällande musik- och kulturskola 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen samt 
 
att notera svaret. 
-----  
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KF § 6/16 
KS § 3/16 
AU § 3/16 
AU § 326/15 
AU § 197/15   15/KS0127 
Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inledning och bakgrund 

 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S hälsar välkommen och därefter presenterade 
utredaren Kent Johansson bakgrunden till uppdraget om att utreda en förändring av det 
regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län. 
 
Regionförbundets styrelse (05062015) och landstingsfullmäktige (03062015) har beslutat att 
påbörja arbetet med att förbereda en ansökan om att Landstinget skall överta det regionala 
utvecklingsansvaret från Regionförbundet från och med januari 2019. Man har gemensamt 
anlitat Kent Johansson som särskild utredare för att ansvara för den förberedande 
processen och dialogen med kommunerna i länet samt övriga läns-organisationer. 
 
Uppdraget innebär att den särskilde utredaren ska redovisa beslutsunderlag som beskriver 

- regionkommunens uppdrag utifrån lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

- förslag till hur frågor som Regionförbundet i Kalmar län handhaft utanför lag om 
samverkansorgan ska hanteras 

- förslag på beslutsprocesser och organisation för ansvaret av det nya regionala 
utvecklingsuppdraget 

- förslag till genomförandeplan för hur förändringen av ansvaret för det regionala 
utvecklingsansvaret i Kalmar län kan genomföras 

- förslag till tidplan för genomförande. 
 
I uppdraget ingår att hämta in bakgrundsmaterial och synpunkter från kommunerna, 
länsstyrelsen och andra regionala partners, redovisa tänkbara alternativ i september 2015 
för kommuner och andra berörda regionala partners, samråda kring alternativen och 
redovisa en rapport. Överläggningar kommer även att ske med företrädare de politiska 
partierna i länet. 
 
Uppdraget ska redovisas för Regionförbundets styrelse och landstings-fullmäktige i januari 
2016. Innan ett slutligt ställningstagande kan ske ska landstinget inhämta ställningstagande i 
frågan från samtliga tolv kommuner i länet. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 6/16, Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
 
Landstingsfullmäktige har i landstingsplan för 2015-2017 beslutat att utreda framtida 
organisation avseende det regionala ansvaret för stöd till kultur i länet. Den utredningen 
hänger nära samman med frågan om ny region-kommun man har därför beslutat att dessa 
utredningar samordnas. Redovisning av kulturuppdraget föreslås ske separat i 
landstingsstyrelsen oktober 2015. 
 

I utredningsuppdraget ingår också en utredning om den politiska styrningen av 
kollektivtrafiken i länet.   
Detta utredningsuppdrag är att inom nuvarande Kalmar läns geografiska gränser föreslå 
ett förändrat ansvar för det regionala utvecklingsansvaret. Frågan om en större geografisk 
regionbildning sker i annan ordning. Uppdraget utgår också från nuvarande 
uppgiftsfördelning mellan landstinget och länets kommuner. 
 

Landstingsfullmäktiges och Regionförbundets styrelses motiv till en förändring – utöver 
att det är en förberedelse för en större regionbildning - är bland annat att det blir ett 
starkare demokratiskt inflytande över utvecklingsfrågorna genom ett direktvalt fullmäktige 
och en ökad samordning och större kraft genom att koncentrera utvecklingsfrågorna till 
en myndighet. Vidare innebär förändringen att den nya regionkommunen i rollen som 
regional myndighet betraktas som en tydligare och starkare samverkanspartner för 
kommunerna, staten och övriga organisationer. Därigenom ges en bättre möjlighet att 
från regionens förutsättningar genomföra en i grunden nationell politik. Målet är en 
samlad arena för regional utvecklings- och tillväxtpolitik som tillsammans med en kraftfull 
hälso- och sjukvårdspolitik ska möta människors behov. Genom att bilda en ny 
regionkommun kan det samlade erbjudandet till invånarna tydliggöras och därigenom 
bidra till utveckling och tillväxt.   

 

Diskussion kring framtida utmaningar för det regionala 
utvecklingsansvaret 

Vilka framtida utmaningar som finns för det regionala utvecklingsansvaret påverkar hur 
detta bör organiseras. Fördes en diskussion kring följande frågeställningar: 
Vilka är de viktigaste framtida utmaningarna för det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar 
län och dess invånare? 
Vilka principer bör vara vägledande när det gäller organisation och beslutsprocesser för det 
regionala utvecklingsansvaret? 
Utmaningar och former för regionalt, europeiskt och globalt samarbete med andra regioner 
och kommuner? 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 6/16, Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
 
Följande synpunkter framkom som underlag för förslagen i det kommande 

utredningsarbetet: 

 

 Befolkningstalet i hela länet 

 Sysselsättningsfrågor 

 Infrastrukturfrågor 

 Kommunens inflytande 

 Utveckla former för samverkan. 

 

Regionförbundets nuvarande uppdrag  

Regionförbundets nuvarande uppdrag, enligt vp 2015, gicks igenom kopplat till uppdragens 
bakgrund i lag om samverkansorgan, regionala uppdrag enligt förbundsordning, 
primärkommunala uppdrag och övriga uppdrag.  
 
Gjordes också en genomgång av hur man principiellt format organisationen i de 
regionkommuner som bildats utifrån att man ska kombinera ansvar för uppdraget för 
länets utveckling med ansvaret för bland annat hälso- och sjukvårdens verksamhet och 
organisation. 
 

Särskilda uppdragen om det regionala ansvaret för kultur i länet samt den 
politiska styrningen av kollektivtrafiken i länet. 
 

 Hålla isär de olika funktionerna 

 Titta på det kommunala inflytande. 

 
Avslutande synpunkter 

Från Torsås kommun önskar man ange följande preliminära uppfattningar inför det 
fortsatta utredningsarbetet  
 

 Positiva till att bilda en regionkommun 

 Utredning av Primärkommunala nämndens framtida arbete. 
 
I uppdraget ingår att redovisa tänkbara alternativ hur det framtida regionala 
utvecklingsansvaret ska organiseras för kommunerna i september. Preliminärt bokas 
tisdagen den 22 september, klockan 13.00  - för denna uppföljning av dagens möte. 

 
Utredaren Kent Johansson tackade för de förslag och synpunkter som fram-kommit. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 6/16, Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-03 
 
Kent Johanssons material daterat 2015-10-09 om förutsättningar att bilda regionkommun i 
Kalmar län är ett underlag för diskussionen på sammanträdet. 
 
Efter synpunkter kommer den slutliga rapporten presenteras 2015-11-20 så att den kan 
behandlas av Landstingsstyrelsen respektive Regionförbundets styrelse i december 2015. 
Om avsikten är att fullfölja bildande av en Regionkommun i Kalmar län kommer därefter 
en remiss att skickas ut till kommunerna. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Rapport Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län – En redovisning av förutsättningarna 
att bilda regionkommun i Kalmar län daterad 2015-11-20 föreligger. 
 
Landstingsstyrelsen begär yttrande över förslaget från länets samtliga kommuner och 
föreslår kommunerna att tillstyrka förslaget. Remissvar ska vara Landstinget tillhanda senast 
2016-02-17. Landstingsfullmäktige behandlar frågan 2016-02-24. Samtliga kommuners 
ställningstaganden ska redovisas i ansökan. 
 
Härutöver ger Landstingsstyrelsen kommunerna möjlighet att lämna kommentarer, på 
uppdrag, finansiering, politisk organisation för det regionala utvecklingsuppdraget samt 
namn för den nya regionkommunen, avsnitt 9.1 i Kent Johanssons rapport. 
 
Landstingsstyrelsen ger även kommunerna möjlighet att lämna kommentarer på 
Landstingsstyrelsens syn på några av de utgångspunkter som kommer att ingå i kommande 
arbete att forma den övriga politiska organisationen för nästa mandatperiod. 
 
Kommentarerna ska vara Landstinget tillhanda i samband med remissvaret. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att tillstyrka landstingsstyrelsens förslag, att föreslå att landstingsfullmäktige 
     hos regeringen ansöker om ändring av Lagen om regionalt utvecklings- 
     ansvar i vissa län så att landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att  
     det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 6/16, Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
 att tillstyrka landstingsstyrelsens förslag, att föreslå att landstingsfullmäktige 
     hos regeringen ansöker om ändring av Lagen om regionalt utvecklings- 
     ansvar i vissa län så att landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att  
     det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige, 

att avstå möjligheten att lämna kommentarer i dagsläget gällande uppdrag,  
     finansiering, politisk organisation för det regionala utvecklingsansvaret samt 
     namn för den nya regionkommunen. Torsås kommun vill dock ha möjlig- 
     heten att lämna synpunkter och påverka under processen, 
 
att avstå möjligheten att lämna kommentarer i dagsläget gällande landstings- 
     styrelsens syn på några av de utgångspunkter som kommer at ingå i 
     kommande arbete att forma den övriga politiska organisationen för nästa  
     mandatperiod. Torsås kommun vill dock ha möjligheten att lämna syn- 
     punkter och påverka under processen. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-02-15 
 
Yrkande 
 
Henrik Nilsson Bokor, S med instämmande av Martin Kirchberg, SD yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 att tillstyrka landstingsstyrelsens förslag, att föreslå att landstingsfullmäktige 
     hos regeringen ansöker om ändring av Lagen om regionalt utvecklings- 
     ansvar i vissa län så att landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att  
     det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige, 

att avstå möjligheten att lämna kommentarer i dagsläget gällande uppdrag,  
     finansiering, politisk organisation för det regionala utvecklingsansvaret samt 
     namn för den nya regionkommunen. Torsås kommun vill dock ha möjlig- 
     heten att lämna synpunkter och påverka under processen, 
 
att avstå möjligheten att lämna kommentarer i dagsläget gällande landstings- 
     styrelsens syn på några av de utgångspunkter som kommer at ingå i 
     kommande arbete att forma den övriga politiska organisationen för nästa  
     mandatperiod. Torsås kommun vill dock ha möjligheten att lämna syn- 
     punkter och påverka under processen. 
-----  
Sändlista  
Landstinget i Kalmar län 
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KF § 7/16 
KS § 25/16 
AU § 28/16 
KS § 299/15 
AU § 356/15   15/KS0238  
Korrespondensgymnasiets fortlevnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
I hemställan till Utbildningsdepartementet yrkar Torsås kommun på tillägg i 
gymnasieförordningen alternativt förändring av nu gällande förordningstext.  
 
Båda alternativen innebär att Torsås kommun blir huvudman för utbildningen och att 
samarbetet med Hermods avslutas. 

 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 2015-11-10 § 111 besluta att förslag till 
hemställan skickas till Utbildningsdepartementet för behandling.  

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-11-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att förslag till hemställan skickas till Utbildningsdepartementet för behandling.  
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-11-24 kommunfullmäktige besluta: 
 
att förslag till hemställan godkänns och skickas till Utbildningsdepartementet 
     för behandling. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Bildningsnämndens behandling 2015-12-15: 
 
Bildningsförvaltningen föreslår en revidering av hemställans bilaga 1 samt bilaga 2 under 
rubriken interkommunal ersättning. Revideringen innebär att alternativet med riksprislista 
tas bort i båda bilagorna då riksprislistan endast gäller om elever tas emot i andra hand eller 
om de tas emot på en friskola som inte ligger i hemkommunen. Riksprislistan kan inte gälla 
Korrespondens-gymnasiet då elever till skolan alltid tas emot i första hand, genom 
riksintag. 
 
I reviderat dokument finns nu endast nuvarande tillvägagångssätt med som föreslagen 
lydelse, det vill säga interkommunal ersättning enligt skollagen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 7/16, Korrespondensgymnasiets fortlevnad 
 
Bildningsnämnden föreslår 2016-01-12 kommunfullmäktige att godkänna 
reviderat förslag på hemställan samt där efter skicka till bildningsdepartementet 
för behandling. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna hemställan till Utbildningsdepartementet för behandling.  
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna hemställan till Utbildningsdepartementet för behandling.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-02-15 
 
Yrkande 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna hemställan till Utbildningsdepartementet för behandling.  
----- 
Sändlista  
Utbildningsdepartementet 
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KF § 8/16 
KS § 26/16 
AU § 29/16 
KF § 161/15 
KS § 300/15 
AU § 357/15   15/KS0239  
Gullabo skola 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-05-28 § 73: 
 
att anta utredarnas förslag 3 som sitt, vilket innebär en långsiktig satsning genom 
upprustning och anpassning av lokaler och utemiljöer till förskola, F-3 och fritids i 
Gullabo, 
 
att elever från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4 – 6 börjar i Ekbackskolan i Torsås 
från och med höstterminen 2015, 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt samverka och implementera detta 
beslut hos personal, föräldrar, elever samt att därvid organisera verksamheten för 
kommande läsår enligt detta beslut, 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna till att profilera hela 
verksamheten i Gullabo, från förskola till årskurs 3, utifrån perspektivet natur och miljö. 
 
En laglighetsprövning enligt kommunallagen med yrkan om inhibition har inkommit till 
Förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten har 2015-06-15 beslutat att yrkandet om 
inhibition ska bifallas. 
Även en överklagan av beslut med begäran om inhibition har inkommit till 
bildningsförvaltningen och vidarebefordras till Förvaltningsrätten i Växjö för vidare 
hantering. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-06-16 § 86 att verkställighet inte får ske innan beslut 
vunnit laga kraft. 
 
Förvaltningsrättens avgörande 2015-11-10; Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och 
upphäver bildningsnämndens beslut 2015-05-28 § 73 att elever från Gullabos 
upptagningsområde i årskurs 4 – 6 börjar i Ekbackskolan i Torsås från och med 
höstterminen 2015. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-11-11: 
 
att överlämna bildningsnämndens beredning inklusive utredning 2015-05-05 till  
     kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 8/16, Gullabo skola 
 
Kommunstyrelsens beredning 2015-11-24 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till bildningsnämndens beslut 2015-05-28 § 73 med 
ändringen att eleverna från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4 – 6 börjar i 
Ekbackskolan i Torsås från och med höstterminen 2016. 
 
Christofer Johansson, C med instämmande av Marcus Johansson, C, Sten Bondesson, C, 
Martin Kirchberg, SD och Kent Freij, SD yrkar att elever från Gullabos 
upptagningsområde i årskurs 4 – 6 blir kvar i Gullabo.                             
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Henrik Nilsson Bokor, S yrkande och 
Christofer Johansson, C med fleras yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Henrik Nilsson Bokor, S varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Henrik Nilsson Bokor, S yrkande och nej = enligt 
Christofer Johansson, C med fleras yrkande avges 5 ja-röster och 5 nej-röster samt 1 
avstod. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunstyrelsen 
har sålunda beslutat enligt Henrik Nilsson Bokor, S yrkande. Ordförandes utslagsröst avgör 
till förmån för sitt eget yrkande. 
 

Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S   X      

Susanne Rosén S Roger Isberg, S X   

Lena Gustafsson V  X   

Mona Magnusson M       X 

Johan Petersson L  X   

Sten Bondesson C   X  

Marcus Johansson C   X  

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 5 5 1 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 8/16, Gullabo skola 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2015-11-24 kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta utredarnas förslag 3 som sitt, vilket innebär en långsiktig satsning 
     genom upprustning och anpassning av lokaler och utemiljöer till förskola,  
     F-3 och fritids i Gullabo, 
 
att elever från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4 – 6 börjar i Ekback- 
     skolan i Torsås från och med höstterminen 2016, 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt samverka och  
     implementera detta beslut hos personal, föräldrar, elever samt att därvid  
     organisera verksamheten för kommande läsår enligt detta beslut, 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna till att profilera 
     hela verksamheten i Gullabo, från förskola till årskurs 3, utifrån  
     perspektivet natur och miljö. 
 

Reservation 
 
Christofer Johansson, C, Marcus Johansson, C, Sten Bondesson, C, Martin Kirchberg, SD 
och Kent Freij, SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2015-12-14 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Sören Bondesson, S med instämmande av Margareta Ohlin, L, Mats Olsson, KD, Roger 
Isberg, S och Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Frida Portin, C med instämmande av Martin Kirchberg, SD, Marcus Johansson, C, 
Christofer Johansson, C och Eva-Kristina Berg, C yrkar återremiss då det saknas flera och 
väl genomarbetade beslutsunderlag, som gör det möjligt för kommunfullmäktig att ta beslut 
i denna fråga som är av principiell betydelse. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 8/16, Gullabo skola 
 
 
För att få ett komplett beslutsunderlag behövs, förutom bildningsnämndens perspektiv, 
analyser och utredningar i frågor som berör bland annat:  
 

 Trygghetsperspektivet 

 Föräldrar- och barnperspektivet 

 Miljöperspektivet (skolskjutsar med mera) 

 In- respektive utflyttningsperspektivet  

 Arbetstillfällen i Gullabo perspektivet 

 Små skolors unika möjligheter perspektivet 

 Betydelsen av lokal identitet perspektivet 

 Attraktivitetsperspektivet 

 Kommunal service i hela vår kommun perspektivet 

 Det totala samhällsekonomiska perspektivet. 
 
Utredningarna ska dessutom stämmas av med referensgrupper i samhället; så som 
föräldraföreningar, elevråd, nyinflyttade, skolpersonal, fastighetsbolag, samhällsföreningar 
med mera. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller enligt 
Frida Portin, C med fleras återremiss finner hon att kommunfullmäktige beslutat att 
ärendet ska avgöras under kvällen varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = att ärendet ska avgöras under kvällen och nej = enligt Frida 
Portin, C med fleras yrkande om återremiss avges 19 ja-röster och 15 nej-röster. Hur var 
och en röstat framgår av omröstningslista nummer 2. Kommunfullmäktige har sålunda 
beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen eftersom minst en tredjedel av de 
närvarande ledamöterna röstat på en återremiss. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 8/16, Gullabo skola 

 

Omröstningslista nummer 2  

 

Ledamöter Par
ti 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S  X   

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD   X  

Ann-Britt Mårtensson S  X   

Maria Karlsson  C Magnus Rosenborg, C  X   

Roland Swedestam  S  X   

Per Olov Vickius SD  - - - 

Mona Magnusson M  X   

Marcus Johansson C     X   

Christina Lönnqvist S  X   

Margareta Ohlin  L  X   

Eva-Kristina Berg  C      X   

Per-Olov Karlsson SD   X  

Sören Bondesson S  X   

Sten Bondesson C Östen Barrdahl, C  X  

Jill Jonsson S  X   

Staffan Kromnow M   X     

Janita Kirchberg SD   X  

Åsa Haglund Rosenborg C   X  

Lars Sjöholm MP  X   

Hans Larsson S  X   

Mats Olsson KD  X   

Linda Eriksson C   X  

Kerstin Ahlberg S  X   

Kent Freij SD   X  

Lena Gustafsson V  X   

Johan Petersson L  X   

Roger Isberg S  X   

Lisa Klasson C Tony Schäfer, C  X  

Susanne Rosén S  X   

Nicklas Thorlin SD   X  

Jan-Olof Olsson C   X  

Ewy Svensson M  X   

Björn Petersson S  X   

Frida Portin C   X  

 Summa 19 15   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 8/16, Gullabo skola 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-12-14: 
 
att återremittera ärendet som en minoritetsåterremiss, till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till bildningsnämndens beslut 2015-05-28  
§ 73 med ändringen att eleverna från Gullabos upptagningsområde i årskurs 
4 – 6 börjar i Ekbackskolan i Torsås från och med höstterminen 2016. 
 
Christofer Johansson, C med instämmande av Martin Kirchberg, SD yrkar bifall till att ett 
komplett beslutsunderlag behövs förutom bildningsnämndens perspektiv, analyser och 
utredningar i frågor enligt Frida Portin, C med fleras yrkande 2015-12-14 i 
kommunfullmäktige. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Roland Swedestam, S yrkande och nej = enligt Christofer 
Johansson, C med fleras yrkande avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av omröstningslista nummer 3. 
 
Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, S yrkande. 
 

Omröstningslista nummer 3  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S  X   

Mona Magnusson M   X     

Christofer Johansson C      X   

Martin Kirchberg SD     X   

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 3 2   

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta utredarnas förslag 3 som sitt, vilket innebär en långsiktig satsning 
     genom upprustning och anpassning av lokaler och utemiljöer till förskola,  
     F-3 och fritids i Gullabo, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 8/16, Gullabo skola 
 
att elever från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4 – 6 börjar i Ekback- 
     skolan i Torsås från och med höstterminen 2016, 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt samverka och  
     implementera detta beslut hos personal, föräldrar, elever samt att därvid  
     organisera verksamheten för kommande läsår enligt detta beslut, 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna till att profilera 
     hela verksamheten i Gullabo, från förskola till årskurs 3, utifrån  
     perspektivet natur och miljö. 
 

Reservation 
 
Christofer Johansson, C, och Martin Kirchberg, SD reserverar sig mot beslutet till förmån 
för sitt eget yrkande. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-01-26 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Christofer Johansson, C med instämmande av Martin Kirchberg, SD och Eva-Kristina 
Berg, C yrkar att ärendet inte är tillräckligt berett utifrån Förvaltningsrättens dom. 
 
Vid omröstning där ja = ärendets beredning är tillräcklig för att föredras i 
kommunfullmäktige som underlag till beslut och nej = enligt Christofer Johansson, C med 
fleras yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av 
omröstningslista nummer 4. 
 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 

Omröstningslista nummer 4  

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S   X      

Susanne Rosén S   X   

Lena Gustafsson V  X   

Mona Magnusson M    X    

Johan Petersson L Lotten M Diurlin, MP X   

Sten Bondesson C    X   

Marcus Johansson C Eva-Kristina Berg, C   X   

Christofer Johansson C    X  

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 6 5   
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Fortsättning § 8/16, Gullabo skola 
 

Reservation 
 
Christofer Johansson, C, Sten Bondesson, C, Eva-Kristina Berg, C, Martin Kirchberg, SD 
och Kent Freij, SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-01-26: 
 
att ärendets beredning är tillräcklig för att föredras i kommunfullmäktige som 
     underlag till beslut.  

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta utredarnas förslag 3 som sitt, vilket innebär en långsiktig satsning 
     genom upprustning och anpassning av lokaler och utemiljöer till förskola,  
     F-3 och fritids i Gullabo, 
 
att elever från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4 – 6 börjar i Ekback- 
     skolan i Torsås från och med höstterminen 2016, 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt samverka och  
     implementera detta beslut hos personal, föräldrar, elever samt att därvid  
     organisera verksamheten för kommande läsår enligt detta beslut, 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna till att profilera 
     hela verksamheten i Gullabo, från förskola till årskurs 3, utifrån  
     perspektivet natur och miljö. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-02-15 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S med instämmande av Mona Magnusson, M, Margareta Ohlin, L, 
Lena Gustafsson, V och Mats Olsson, KD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Frida Portin, C med instämmande av Martin Kirchberg, SD, Kent Freij, SD och Eva-
Kristina Berg, C yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Tillsätt en arbetsgrupp, med 
bred politisk förankring som får i uppdrag att skapa förutsättningar – strategiskt, 
pedagogiskt, långsiktigt och ekonomiskt – för att utveckla Gullabo förskola och skola. 
Naturligtvis i samverkan med det lokala engagemang som finns i Gullabobygden. 
 
Vid omröstning där ja = Henrik Nilsson Bokor, S med fleras yrkande och nej = enligt 
Frida Portin, C med fleras avslagsyrkande avges 18 ja-röster och 16 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av omröstningslista nummer 5. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 8/16, Gullabo skola 
 
Omröstningslista nummer 5 

Ledamöter Par
ti 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S  X   

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD   X  

Ann-Britt Mårtensson S  X   

Maria Karlsson  C    X   

Roland Swedestam  S Sven-Erik Tornéus, S X   

Per Olov Vickius SD  - - - 

Mona Magnusson M  X   

Marcus Johansson C     X   

Christina Lönnqvist S  X   

Margareta Ohlin  L  X   

Eva-Kristina Berg  C      X   

Per-Olov Karlsson SD   X  

Sören Bondesson S  X   

Sten Bondesson C    X  

Jill Jonsson S  X   

Staffan Kromnow M   X     

Janita Kirchberg SD   X  

Åsa Haglund Rosenborg C   X  

Lars Sjöholm MP    X  

Hans Larsson S  X   

Mats Olsson KD  X   

Linda Eriksson C Tony Schäfer, C  X  

Kerstin Ahlberg S  X   

Kent Freij SD   X  

Lena Gustafsson V  X   

Johan Petersson L  X   

Roger Isberg S Lina Jonsson, S X   

Lisa Klasson C Östen Barrdahl, C  X  

Susanne Rosén S  X   

Nicklas Thorlin SD   X  

Jan-Olof Olsson C   X  

Ewy Svensson M  X   

Björn Petersson S  X   

Frida Portin C   X  

 Summa 18 16   

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 8/16, Gullabo skola 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-12-14: 
 
att anta utredarnas förslag 3 som sitt, vilket innebär en långsiktig satsning 
     genom upprustning och anpassning av lokaler och utemiljöer till förskola,  
     F-3 och fritids i Gullabo, 
 
att elever från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4 – 6 börjar i Ekback- 
     skolan i Torsås från och med höstterminen 2016, 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt samverka och  
     implementera detta beslut hos personal, föräldrar, elever samt att därvid  
     organisera verksamheten för kommande läsår enligt detta beslut, 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna till att profilera 
     hela verksamheten i Gullabo, från förskola till årskurs 3, utifrån  
     perspektivet natur och miljö. 
 

Reservation 
 
Christofer Johansson, Maria Karlsson, Marcus Johansson, Eva-Kristina Berg, Sten 
Bondesson, Åsa Haglund Rosenborg, Tony Schäfer, Östen Barrdahl, Jan-Olof Olsson, 
Frida Portin samtliga C, Martin Kirchberg, Per-Olov Karlsson, Janita Kirchberg, Kent Freij 
och Nicklas Thorlin samtliga SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
-----  
Sändlista  
Bildningsnämnden 
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KF § 9/16 
KS § 23/16 
AU § 24/16    15/KS0234 
Delårsrapport 2015, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2015 föreligger från Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Resultatet per den 31 augusti 2015 uppgå till plus 17,7 mkr samtidigt som helårsprognosen 
kalkyleras till minus 1,4 mkr. Det prognostiserade resultatet innebär att gymnasieförbundet 
inte fullt ut klarar att inhämta den kostymanpassning, till största del hänfört till minskning 
av 16 – 19 åringar, som belastar verksamheten i början av året med cirka 28 mkr. 
 
Inom verksamheterna finns större budgetavvikelser men precis som före-gående år 
uppväger delvis låga kostnader, avseende interkommunala ersättningar, de större 
underskotten inom enheterna. En återbetalning från AFA ingår i resultatet. Avser 
återbetalning av 2004 års premier och uppgår till 3,5 mkr. 
 
Revisorerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund bedömer: 
 

 Att den finansiella redovisningen har tagits fram i enlighet med Lag om kommunal 
redovisning, god redovisningssed och styrelsens riktlinjer. 

 Att räkenskaperna ger i allt väsentligt en rättvisande bild av resultatet för perioden och 
ställningen per 2015-08-31. Därmed utgör de ett vederhäftigt underlag för uttalad 
prognosbedömning av 2015 års resultat. 

 Att mål för god ekonomisk hushållning har fastställts och följts upp av styrelsen. 

 Att resultaten i delårsbokslutet för de mål som följts upp visar att de delvis är förenliga 
med de mål för verksamheten som styrelsen har fastställt. 

 De finansiella målen är uppfyllda. 

 Årets resultat efter balanskravsavstämning prognosticeras till -1,4 mkr, vilket innebär 
att balanskravet för år 2015 inte uppfylls. Underskottet skall återställas senast i och med 
bokslutet 2018. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsunds Gymnasieförbundets delårsrapport för 2015. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 9/16, Delårsrapport 2015, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsunds Gymnasieförbundets delårsrapport för 2015. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Kalmarsunds Gymnasieförbundets delårsrapport för 2015, 
 
att notera revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsunds Gymnasieförbund  
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KF § 10/16   16/KS0037 
Avsägelse politiska uppdrag, Socialdemokraterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande i Socialdemokraterna Susanne Rosén avsäger innevarande ersättningsplats i 
kommunfullmäktige, efter avlidna ledamot Birgitta Arvidsson, S. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse beviljas samt 

 
att begära en ny offentlig sammanräkning av Länsstyrelsen efter avlidna ledamot Birgitta 
     Arvidsson, S.  
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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KF § 11/16 
KS § 20/16 
AU § 18/16 
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 2015-09-14: 
 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av planteringar och utsmyckning i 
rondellen. 
 
Rondellen är det första intrycket av Söderåkra och det är viktigt att den är inbjudande och 
välskött. Tekniska nämnden har flera gånger påtalat den bristande skötseln men tyvärr utan 
påtaglig effekt. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte resurser att ta på sig mer underhållsarbete utanför 
kommunens ansvarsområden. Den praktiska skötseln av rondeller är dessutom 
komplicerad och tidskrävande med upprättande av trafikanvisningsplaner, skyddsåtgärder 
etc. 
 
Med stöd av medborgarförslaget avser tekniska nämnden att än en gång att påtala det 
bristande underhållet till Trafikverket. 
 
Parkeringsfickan i Bergkvara har rensats från nässlor och kanterna slås regelbundet under 
året. Att anlägga en rabatt i detta läge är mindre lämpligt. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 11/16, Medborgarförslag – Överta skötseln av rondellen i 
Söderåkra 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-11-17 § 75 att översända ovanstående skrivning som svar 
på medborgarförslaget. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Överta skötseln av rondellen i Söderåkra med 
     hänvisning till tekniska nämndens beslut 2015-11-17 § 7, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Överta skötseln av rondellen i Söderåkra med 
     hänvisning till tekniska nämndens beslut 2015-11-17 § 7, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslaget – Överta skötseln av rondellen i Söderåkra med 
     hänvisning till tekniska nämndens beslut 2015-11-17 § 7, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Jan-Erik Persson, Torsås 
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KF § 12/16 
KS § 21/16 
AU § 19/15 
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 2015-09-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Stäng av Ekbacksvägen för motorfordons-  
     trafik 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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Ekbacksvägen har tidigare varit stängd för biltrafik men öppnades för motorfordon 1995. 
 
Ödet har ordnings ställts som ett vackert rekreationsområde som lockar många Torsåsbor. 
Hembygdsföreningen har flera aktiviteter med många besökande.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 12/16, Medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för 
motorfordonstrafik 
 
Vägen har en mycket begränsad funktion i trafiknätet och fungerar mer som en olämplig 
smitväg mellan Allfargatan och Karlskronavägen. Det förekommer buskörning mellan 
parkeringsplatserna vid kyrkan och idrottshallen. 
 
Hembygdsföreningens ordförande meddelar att föreningen har haft frågan uppe på 
styrelsemöte och föreningen anser inte att vägen ska stängas av för biltrafik. Med hänsyn 
till risken för skadegörelse är det bättre att det rör sig människor i området. 
Hembygdsföreningen tycker dessutom att det är bra att vägen är något gropig då det 
hindrar alltför höga farter. 
 
Tekniska nämndens bedömning: 
 
Med hänsyn till utvecklingen i området runt Ekbacken och Ödet är det ur 
trafiksäkerhetssynpunkt mindre lämpligt att hålla vägen öppen för biltrafik. Utan bilar på 
vägen finns bättre förutsättningar för hela området att bli ett tryggt och attraktivt 
strövområde för Torsåsbor och besökande. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-11-17 § 75 att med hänvisning till Hembygdsföreningens 
yttrande ej stänga av Ekbacksvägen för motorfordons- trafik. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta ställning till ett beslut vid 
dagens sammanträde. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Stäng av Ekbacksvägen för motorfordonstrafik 
     med hänvisning till tekniska nämndens protokoll 2015-11-17 § 76, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-01-26 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 12/16, Medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för 
motorfordonstrafik 
 
Kent Freij, SD yrkar att ställa sig bakom Jan-Erik Perssons förslag att Ekbacksvägen stängs 
av för motorfordonstrafik, med följande motivering: 
 
Ekbacksvägen har varit avstängd tidigare för biltrafik, men öppnas åter för motorfordon 
1995. Vägen är olämplig som bilväg och fungerar i stort sätt som smitväg mellan 
idrottshallen och kyrkans parkeringsplats. 
 
På ena sidan är ett vackert naturområde – Ödet iordningsställts och på andra sidan finns 
Ekbacken med sina vackra kulturbyggnader. 
 
Det är inte lämpligt med biltrafik, motorfordonstrafik på Ekbacksvägen. Utan bilar och 
andra motorfordon får vi ett tryggt alternativt centralt strövområde för kommunens 
invånare samt de som kommer på besök till vår kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S yrkande och Kent Freijs, 
SD yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Roland Swedestam, S 
yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt arbetsutskottets förslag och nej = enligt Kent Freijs, SD 
yrkande avges 9 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av 
omröstningslista nummer 1. 
 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 

Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S   X      

Susanne Rosén S   X   

Lena Gustafsson V  X   

Mona Magnusson M    X    

Johan Petersson L Lotten M Diurlin, MP X   

Sten Bondesson C  X    

Marcus Johansson C Eva-Kristina Berg, C X    

Christofer Johansson C  X    

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 9 2   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 12/16, Medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för 
motorfordonstrafik 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Stäng av Ekbacksvägen för motorfordonstrafik 
     med hänvisning till tekniska nämndens protokoll 2015-11-17 § 76, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-02-15 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kent Freij, SD yrkar att ställa sig bakom Jan-Erik Perssons förslag att Ekbacksvägen stängs 
av för motorfordonstrafik, med följande motivering: 
 
Ekbacksvägen har varit avstängd tidigare för biltrafik, men öppnas åter för motorfordon 
1995. Vägen är olämplig som bilväg och fungerar i stort sätt som smitväg mellan 
idrottshallen och kyrkans parkeringsplats. 
 
På ena sidan är ett vackert naturområde – Ödet iordningsställts och på andra sidan finns 
Ekbacken med sina vackra kulturbyggnader. 
 
Det är inte lämpligt med biltrafik, motorfordonstrafik på Ekbacksvägen. Utan bilar och 
andra motorfordon får vi ett tryggt alternativt centralt strövområde för kommunens 
invånare samt de som kommer på besök till vår kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Henrik Nilsson Bokors, S yrkande och Kent 
Freijs, SD yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Henrik Nilsson 
Bokors, S yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Henrik Nilsson Bokor, S yrkande och nej = enligt Kent 
Freijs, SD yrkande avges 25 ja-röster, 5 nej-röster och 4 avstod. Hur var och en röstat 
framgår av omröstningslista nummer 2. 
 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 12/16, Medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för 
motorfordonstrafik 
 

Omröstningslista nummer 2 

Ledamöter Par
ti 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S  X   

Christofer Johansson C  X    

Martin Kirchberg SD   X  

Ann-Britt Mårtensson S  X   

Maria Karlsson  C     X 

Roland Swedestam  S Sven-Erik Tornéus, S X   

Per Olov Vickius SD  - - - 

Mona Magnusson M  X   

Marcus Johansson C   X     

Christina Lönnqvist S  X   

Margareta Ohlin  L  X   

Eva-Kristina Berg  C    X     

Per-Olov Karlsson SD   X  

Sören Bondesson S  X   

Sten Bondesson C   X    

Jill Jonsson S  X   

Staffan Kromnow M   X     

Janita Kirchberg SD  X    

Åsa Haglund Rosenborg C     X 

Lars Sjöholm MP    X  

Hans Larsson S  X   

Mats Olsson KD  X   

Linda Eriksson C Tony Schäfer, C    X 

Kerstin Ahlberg S  X   

Kent Freij SD   X  

Lena Gustafsson V  X   

Johan Petersson L  X   

Roger Isberg S Lina Jonsson, S X   

Lisa Klasson C Östen Barrdahl, C X    

Susanne Rosén S  X   

Nicklas Thorlin SD     X 

Jan-Olof Olsson C   X  

Ewy Svensson M  X   

Björn Petersson S  X   

Frida Portin C  X    

 Summa 25 5 4 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 12/16, Medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för 
motorfordonstrafik 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslaget – Stäng av Ekbacksvägen för motorfordonstrafik 
     med hänvisning till tekniska nämndens protokoll 2015-11-17 § 76, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Jan-Erik Persson, Torsås
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KF § 13/16   15/KS0257 
Medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för motorfordon 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun stänger 
Ekbacksvägen för motorfordonstrafik. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå inlämnat medborgarförslag och hänvisa till tidigare beslut 2016-02-15 § 12.  
     Medborgarförslaget lämnas utan beredning. 
-----  
Sändlista 
Jan-Erik Persson, Torsås 
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KF § 14/16   15/KS0259 
Medborgarförslag – God man till ensamkommande flyktingar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jens Johansson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun anställer en god 
man som jobbar heltid för ensamkommande flyktingar. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – God man till ensamkommande flyktingar till 
     kommunstyrelsen, socialnämnden och överförmyndarnämnden 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 
Socialnämnden 
Överförmyndarnämnden 
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KF § 15/16   16/KS0017 
Medborgarförslag – Muddring i Bergkvara småbåtshamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Leif Lindberg, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun muddrar för att 
möjliggöra ytterligare båtplatser i gamla småbåtshamnen. 
 
Att skapa nya båtplatser för att täcka behovet kan bättre och till mycket lägre pris skapas på 
annan plats i närområdet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Muddring i Bergkvara småbåtshamn till kommun- 
     styrelsen 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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KF § 16/16   16/KS0019 
Medborgarförslag – Köp in en så kallad ”hansabräda” alternativt en ”KTH 
Rescue” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johan Hellborg, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att samhällsbyggnadskontoret köper 
in en så kallad ”hansabräda” alternativt en ”KTH Rescue” med tillhörande ”långa linan” 
för att placeras hos Svenska SjöRäddningsSällskapet (SSRS) i Bergkvara hamn. 
    

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Köp in en så kallad ”hansabräda” alternativt en ”KTH  
     Rescue” 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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KF § 17/16   16/KS0032 
Motion – Hållplats Söderåkra – Kustbussen, linje 500 (Kalmar – 
Karlskrona) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christofer Johansson, Marcus Johansson och Elsie Ludwig samtliga C efterhör i en motion 
att Torsås kommun får i uppdrag att omgående påskynda färdigställandet av hållplats 
Söderåkra (kustbussen, linje 500) för våra pendlare i norra delen av kommunen. 
    

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Hållplats Söderåkra – Kustbussen, linje 500 (Kalmar – 
     Karlskrona) 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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KF § 18/16   16/KS0038 
Avsägelse politiska uppdrag, ersättare i socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Susanne Rosén, S avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Susanne Rosén, S beviljas, 
 
att överlämna avsägelsen till valberedningen. 
-----  
Sändlista 
Susanne Rosén, S 
Valberedningen
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KF § 19/16   16/KS0044 
Medborgarförslag – Skapa ett attraktivt kulturcentrum i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christina Kronmar, Torsås vill i ett medborgarförslag att integrera Karlskronavägen 3 
(Folkets Hus), näringsidkare och fastigheten Karlskronavägen 1, Olssonska gården, 
sporthallen, Ekbacken, busstorget etc.  
 
En nybyggnad och uppfräschning av fastigheten Karlskronavägen 1 kan leda till en helhet i 
skapandet av ett attraktivt kulturcentrum som en naturlig mötesplats i Torsås, tillsammans 
med det arbete som näringsidkaren på fastigheten, kommunen och föreningarna runt om 
redan gör. Nybyggnationen kan till exempel inrymma bibliotek, konsthall, samlings- och 
konferenslokaler. Förslagen kan bli många men för att nämna något. 
    

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Skapa ett attraktivt kulturcentrum i Torsås 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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KF § 20/16   16/KS0047 
Motion – Bygg för äldre 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, L och Johan Petersson, L efterhör i en motion att Torsås kommun 
omedelbart inleder projektering av äldreboende, att en styrgrupp utses med bland andra 
representanter för seniorerna samt att boendet avser både bistånds- och icke bistånds-
bedömda samt dementa. 
    

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg för äldre 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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KF § 21/16   16/KS0048 
Motion – Bygg för LSS-behov 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, L och Johan Petersson, L efterhör i en motion att Torsås kommun 
inleder en översyn av verksamheten som presenteras för kommunfullmäktige, att 
kommunen inrättar LSS-boende och korttidsboende samt att kommunen står för 
kontrakten. 
    

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg för LSS-behov 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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KF § 22/16   16/KS0052 
Avsägelse politiska uppdrag, ordinarie/ersättare i socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, L avsäger sig sina uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämnden samt 
ersättare i socialnämndens arbetsutskott.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Margareta Ohlin, L beviljas, 
 
att utse Kent Gullin, L som ny ordinarie ledamot i socialnämnden. 
-----  
Sändlista 
Margareta Ohlin, L 
Kent Gullin, L 
Socialnämnden 
Personalavdelningen 
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KF § 23/16   16/KS0054 
Medborgarförslag – Reparation av lotsbryggan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johnny Andersson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att träbryggan i lotshamnens inre 
norra del snarast repareras. Trä däcket ligger löst och är i mycket dåligt skick, vid en 
eventuell ny sydostlig storm riskerar den att rämna. Stenkistorna undertill är starkt 
underminerade och bryggan är riskabel att beträda. 
    

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Reparation av lotsbryggan 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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KF § 24/16   15/KS0182 
Avsägelse politiskt uppdrag i styrelsen för Torsås Bostads AB/ Torsås 
Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Per Olov Vickius, SD avsäger sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i styrelsen för Torsås 
Bostads AB/Torsås Fastighets AB. 
 
Nicklas Thorlin, SD föreslår Per-Olov Karlsson, SD som ny ordinarie ledamot samt Janita 
Kirchberg, SD som ersättare i styrelsen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inkommen avsägelse från Per Olov Vickius, SD beviljas, 
 
att föreslå Per-Olov Karlsson, SD som ny ordinarie ledamot i styrelsen samt Janita 
     Kirchberg, SD som ersättare i styrelsen för Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
Per-Olov Karlsson, SD 
Janita Kirchberg, SD 

 


