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Plats och tid Folkets Hus i Torsås, 2016-04-11, 18.30 – 20.30 
       
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Martin Storm, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Områdeschef Jenny Sjöman § 50 
 Thomas Danielsson, ekonomichef § 53  
 Hans Erlandsson, räddningschef § 55 - 56 
   
   
  
Utses att justera Sören Bondesson, S och Nicklas Thorlin, SD  
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2016-04-12 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 50 - 59      

    
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson  
   ..............................................................................................................     
   
 Justerande Sören Bondesson                                   Nicklas Thorlin 
   .................................................................................................................................................................    
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Datum för anslags  
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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 Nej Magnus Rosenborg, C 

Roland Swedestam, S Ja   

Per Olov Vickius, SD Ja       

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  Nej Lina Jonsson, S  

Staffan Kromnow, M Ja   

Janita Kirchberg, SD Nej  

Åsa Haglund – Rosenborg, C Nej Östen Barrdahl, C  

Lars Sjöholm, MP Ja   

Hans Larsson, S  Ja       

Mats Olsson, KD Ja   

Linda Eriksson, C Ja   

Kerstin Ahlberg, S Ja       

Kent Freij, SD Nej  

Lena Gustafsson, V    Ja   

Johan Petersson, L Ja       

Roger Isberg, S Nej Sven-Erik Tornéus, S  

Lisa Klasson, C  Ja   

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 § 50 - 59    
 
§ 50 Information om Trygg och säker hemgång  
§ 51 Allmänhetens frågestund 
§ 52 Interpellation till bildningsnämndens ordförande avseende utbyggnation och 

renovering av Gullabo skola och förskola 
§ 53 Årsredovisning 2015/Bokslutsdispositioner 2015/2016 
§ 54 Kompletteringsbudget 2016 
§ 55 Styrdokumentation inför och vid extraordinära händelser 
§ 56 Taxa för brandskyddskontroll 
§ 57 Medborgarförslag – Ekbacksvägen 
§ 58 Avsägelse politiskt uppdrag, bildningsnämnden 
§ 59 Ersättare socialnämnden, Socialdemokraterna  
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KF § 50/16     16/KS0043 
Information om Trygg och säker hemgång 
 
Ärendebeskrivning 
 
Områdeschef Jenny Sjöman informerar i ärendet. 
 
Bakgrund 
Hemgång till sin egen bostad efter en sjukhusvistelse kan skapa stor oro hos vårdtagaren 
men även hos de anhöriga. Denna oro grundar sig ofta i osäkerheten kring hur den egna 
förmågan är att klara av de vardagliga aktiviteterna. Tanken med trygg hemgång är att skapa 
en trygghet kring utskrivningen från sjukhuset till det egna boendet för de som är i behov 
av insatser från den kommunala verksamheten.  

Trygg hemgång innebär att vårdtagaren efter utskrivningen möts upp i hemmet av trygg 
hemgångsteamet som i första skedet ser till så att det basala såsom mat och läkemedel finns 
hemma samt att de hjälpmedel som behövs finns på plats. Detta för att det ska bli så tryggt 
som möjligt för vårdtagaren. Det första besöket kan ta upp till 2 timmar men detta besök är 
oerhört viktigt för att det ska fungera bra i fortsättningen. Det är här vi skapar tryggheten 
hos vårdtagaren.  Med trygg hemgång så finns tiden för personalen så att de kan känna att 
de ger vårdtagaren den trygghet som denne är i behov av.  

Trygg hemgång skall öka samverkan mellan kommunens omvårdnadspersonal, enhetschef, 
biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal samt främja ett rehabiliterande 
förhållningssätt. 

Viktigt i hela processen är att den enskilde får bra och lätt förståelig information om vad 
trygg hemgång innebär. Detta kan ske t ex genom en broschyr men även att det informeras 
muntligen vid vårdplaneringar. Om den enskilde ska komma hem med ”trygg hemgång” så 
får denne automatiskt omvårdnadsinsatser utan en biståndsbedömning under t ex de 10 
fösta vardagarna efter hemgången. Insatsen ska avslutas så snart det är möjligt genom att 
skapa stabila förhållanden till den ordinarie hemtjänsten och hemsjukvården. 

Under den period som den enskilde tillhör trygg hemgång skall teamet ta fram vilka insatser 
den enskilde är i behov av. Biståndshandläggaren ska i slutet av denna period göra en ny 
biståndsbedömning och en genomförandeplan skall upprättas och överlämnas till 
hemtjänsten. 

Trygg hemgångsteamet kommer innehålla sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt 
2 omvårdnadspersonal. Själva arbetsmodellen för personalen i trygg hemgång bör utformas 
på så vis att det finns extra tid avsatt för omvårdnad och eventuell rehabilitering om den 
enskilde är i behov av detta. Under vardagar 7-16  under till exempel de första 10 dagarna 
är det trygg hemgång som har ansvaret för vårdtagaren men kvällar och helger så får 
vårdtagaren stöd från den ordinarie hemtjänsten och hemsjukvården.  Detta innebär ett 
nära samarbete mellan trygg hemgångsteamet och hemtjänst samt hemsjukvård.  

Fortsättning 
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Fortsättning § 50/16, Information om Trygg och säker hemgång 
 
Tanken med trygg hemgång är att skapa trygghet för den enskilde att återgå till sitt eget 
boende i stället för att komma till ett korttidsboende.  I de kommuner där trygg hemgång 
funnits ett tag så har behovet av korttidsplatser minskat, vårdtagare och anhöriga känner sig 
tryggare, vidare har de akuta besöken minskat och så även återinläggningarna på sjukhus. 
Detta får i sin tur positiva ekonomiska effekter då resurserna utnyttjas effektivare och 
kostnaderna för korttidsboende samt sjukhusvistelse minskar. 

Syfte 
Syftet med trygg hemgång är att den enskilde ska känna sig trygg i att komma hem till sitt 
eget boende efter en sjukhusvistelse med stöd från trygg hemgångsteamet.  

Mål 
Målet är att den enskilde ska kunna återvända till sitt hem efter en sjukhusvistelse på ett 
tryggt och säkert sätt och därmed bevara möjligheten att kunna bo kvar hemma. Att efter 
stöd från trygg hemgångsteamet vilja bo kvar hemma med eller utan stöd från hemtjänsten.  

Tidplan för genomförande 
Målsättningen är att kunna starta upp verksamheten för trygghemgång i augusti 2016. 
-----  
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KF § 51/16     16/KS0005 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Allmänhetens frågestund utgår, med anledning av att ingen åhörare har anmält sitt intresse 
att ställa någon fråga. 
-----  
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KF § 52/16    16/KS0091 
Interpellation till bildningsnämndens ordförande avseende utbyggnation 
och renovering av Gullabo skola och förskola 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Marcus Johansson, C ställd interpellation till bildningsnämndens ordförande 
avseende utbyggnation och renovering av Gullabo skola och förskola. 
 
1. Hur ser tidsplanen ut för den utlovade utbyggnationen och renoveringen av Gullabo 

skola och Gullabo förskola? 
2. Vad innebär upprustning av utemiljön på skolområdet tillhörande Gullabo skola och 

när beräknas den påbörjas? 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att svar på interpellationen, lämnas vid nästa kommunfullmäktiges sammanträde. 
----- 
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KF § 53/16 
KS § 63/16 
AU § 61/16 15/KS0198, 15/KS0118 
Årsredovisning 2015, Torsås kommun 
Bokslutsdispositioner 2015/2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
För elfte året i rad redovisar Torsås kommun ett överskott. Årets resultat uppgår till 11,8 
mnkr, vilket är 7,1 mnkr bättre än budgeterat resultat. I en sund ekonomi ska det finnas ett 
överskott för investeringar. 

 
Med anledning av resultatet i bokslut 2015 föreslås beslut om vissa dispositioner. 
 

Bakgrund 

Riksdagen har beslutat om en extra ändringsbudget att ge kommunsektorn 9,8 miljarder 
kronor i form av ett tillfälligt stöd. För Torsås kommun innebar stödet 13 183 tkr. Av dessa 
har 1,1 miljoner intäktsfört 2015, och återstående del överförts till 2016. 
 
Torsås Bostads AB har behov av aktieägartillskott för att täcka behovet av fastighets-
underhåll. 
 
Torsås kommun har som finansiellt mål att begränsa nettokostnaderna till högst 98 procent 
av skatteintäkter och kommunal utjämning över en konjunkturcykel. Målet innebär en 
resultatnivå på 7,3 mnkr för år 2015. 
 
I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för hur 
kommuner och landsting ska sköta sin ekonomiska förvaltning. 
Där beskrivs bland annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk 
hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. Reglerna för det så 
kallade balanskravet anger hur ekonomiska underskott ska beräknas och regleras. 
 
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa 
betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR).1 
Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under 
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att 
tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra detta måste besluta om hur reserven 
ska hanteras som framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommun-
fullmäktige beslutat. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 21   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-04-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 53/16, Årsredovisning 2015, Torsås kommun, 
Bokslutsdispositioner 2015/2016 
 
Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar att migrationskostnader redovisas separat som utgifter i 
årsredovisningen samt att de ersättningar som erhålls från Migrations-verket redovisas 
separat som intäkter. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att bifalla 
yrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att överlämna årsredovisningen för 2015 till de förtroendevalda revisorerna för 
     granskning.  
 

föreslå kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige besluta: 
 
Med anledning av resultatet i bokslut 2015 besluta om 
 
ett tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen disponera 1,1 mkr 
2015, periodisera 12,1 mkr till 2016, 
 
avsätta 1,5 miljoner till resultatutjämningsreserv, 
 
aktieägartillskott till Torsås Bostads AB med 3 mnkr, 
 
att aktieägartillskottet om 3 mnkr lämnas ut efter att Torsås Bostads AB 
     redovisat en plan över underhållsåtgärder, 
 
att migrationskostnader redovisas separat som utgifter i årsredovisningen samt 
 
att de ersättningar som erhålls från Migrationsverket redovisas separat som 
     intäkter. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar resultatet för 2015, 8,8 mnkr samt en kort 
sammanfattning över koncernredovisning, nämndernas avvikelse, finansförvaltning, 
utveckling skatter och bidrag samt investeringsbudget. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 53/16, Årsredovisning 2015, Torsås kommun, 
Bokslutsdispositioner 2015/2016 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med revidering att 
migrationskostnader redovisas separat som utgifter i årsredovisningen samt att de 
ersättningar som erhålls från Migrationsverket redovisas separat som intäkter tas bort från 
beslutet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
yrkandet. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-03-22 kommunfullmäktige besluta: 
 
Med anledning av resultatet i bokslut 2015 besluta om 
 
ett tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen disponera 1,1 mkr 
2015, periodisera 12,1 mkr till 2016, 
 
avsätta 1,5 miljoner till resultatutjämningsreserv, 
 
aktieägartillskott till Torsås Bostads AB med 3 mnkr, 
 
att aktieägartillskottet om 3 mnkr lämnas ut efter att Torsås Bostads AB redovisat en 
     plan över underhållsåtgärder. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-04-11 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar en sammanfattning över Torsås kommuns 
årsredovisning för 2015. 
 
Förtroendevald revisor Kerstin Hansson, S framför: 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse och nämnder. I egenskap av lekmannarevisor även granskat kommunens bolag. 
 
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 
för att det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till kommunfullmäktige. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt pröva om 
verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 53/16, Årsredovisning 2015, Torsås kommun, 
Bokslutsdispositioner 2015/2016 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunernas revisionsreglemente och 
god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 
 
Styrelsens och övriga nämnders interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. Samtidigt 
konstaterar vi att arbete med internkontrollplanerna inte rapporterats i enlighet med 
reglementet för intern kontroll. 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har under året särskilt uppmärksammats, där uppsikten 
endast till delar bedömdes ändamålsenlig. Kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder för att 
stärka uppsiktplikten, men vi kommer under år 2016 följa upp att kommunstyrelsen stärker 
sin uppsikt. 
 
Revisorerna bedömer att måluppfyllelsen för de finansiella målen är svag då endast ett av 
de två finansiella målen som kommunfullmäktige har beslutat om uppnås. Ser med oro på 
kostnadsutvecklingen inom kärnverksamheterna och förestående investeringsbehov i 
relation till skatteintäkter och den kommunalekonomiska utjämningen. 
 
Revisorerna bedömer måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning som svag. Ser med särskild oror på den svaga måluppfyllelsen avseende 
uppnådda kunskapsresultat inom bildningsnämnden. 
 
Revisorerna anser att kommunstyrelsens utvärdering av den samlade måluppfyllelsen 
behöver utvecklas. 
 
Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder samt 
den gemensamma nämnden för hjälpverksamheten och den gemensamma nämnden för 
överförmyndarverksamheten ansvarsfrihet samt att kommunens årsredovisning för 2015 
godkänns. 
 
Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 och granskningsrapport för 2015 föreligger från 
Torsås Bostads AB, Torsås Fastighets AB och Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 53/16, Årsredovisning 2015, Torsås kommun, 
Bokslutsdispositioner 2015/2016 
 

Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S med instämmande av Christofer Johansson, C och Lena 
Gustafsson, V yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
yrkandet. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder samt den gemensamma nämnden för 
     överförmyndarverksamheten ansvarsfrihet, 
 
att godkänna Torsås kommuns årsredovisning för 2015, 
 
att notera revisionsberättelse för 2015, 
 
att notera årsredovisning 2015 från Torsås Bostads AB, Torsås Fastighets AB och Torsås 
     Fjärrvärmenät AB, 
 
Med anledning av resultatet i bokslut 2015 besluta om 
 
ett tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen disponera 1,1 mkr 
2015, periodisera 12,1 mkr till 2016, 
 
avsätta 1,5 miljoner till resultatutjämningsreserv, 
 
aktieägartillskott till Torsås Bostads AB med 3 mnkr, 
 
att aktieägartillskottet om 3 mnkr lämnas ut efter att Torsås Bostads AB redovisat en plan 
     över underhållsåtgärder. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen  
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KF § 54/16 
KS § 64/16 
AU § 62/16 15/KS0016 
Kompletteringsbudget 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
I kommunstyrelsens investeringsbudget 2015 finns anslaget 10 665 tkr. Av dessa medel 
har 763 tkr använts för: 
 

 Bredbandsutbyggnad, 185 tkr (kvar 315 tkr av totalt 500 tkr) 

 Datautrustning, 128 tkr 

 Exploateringsmark Kroka 4:39, 400 tkr 

 Markköp för Gullabo vattenverk, 50 tkr. 
 
Dessutom finns två anslag som inte använts: 
 

 Reparation Bergkvara hamn, 7 750 tkr 

 Kommunal ledningsplats, 2 307 tkr. 
 
Av de totalt anslagna medlen återstår 9 902 tkr. 
 
Driftbudget 
 
Av ett tilläggsanslag (AFA) på 1 800 tkr för underhållsarbeten på kommunhusen har 
använts 50 tkr, resterande medel bör överföras till 2016 då arbetet pågår efter årsskiftet. 
 
I kommunstyrelsens investeringsbudget 2015 finns anslaget 45 180 tkr. Av dessa medel 
har 10 195 tkr förbrukats. Från kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, tekniska 
nämnden och socialnämnden har inkommit äskande om överföring av anslag till budget 
2016, totalt 30 876 tkr. Enligt aktbilaga. 
 
Driftbudget 
 
Kommunstyrelsen erhöll ett tilläggsanslag (AFA) på 1 800 tkr för underhållsarbeten på 
kommunhusen, av detta använts 50 tkr, resterande medel önskas överföras till 2016 då 
arbetet pågår efter årsskiftet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 54/16, Kompletteringsbudget 2016 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunkommunfullmäktige besluta: 
 
att anslå i investeringsbudget 2016 enligt specifikation: 
     Kommunstyrelsen, 10 372 tkr 
     Bygg- och miljönämnden, 200 tkr 
     Tekniska nämnden 19 121 tkr 
     Socialnämnden, 1 183 tkr, 
 
att anslå i driftbudget 2016: 
     Underhållsarbete på kommunhusen, 1 750 tkr. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att nämnderna redovisar sina äskande om överföring till 
investeringsbudget 2016. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
yrkandet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-03-22: 
 
att till kommunfullmäktige redovisas en specifikation över nämndernas 
     äskande till investeringsbudget 2016. 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anslå i investeringsbudget 2016 enligt specifikation: 
     Kommunstyrelsen, 10 372 tkr 
     Bygg- och miljönämnden, 200 tkr 
     Tekniska nämnden 19 121 tkr 
     Socialnämnden, 1 183 tkr, 
 
att anslå i driftbudget 2016: 
     Underhållsarbete på kommunhusen, 1 750 tkr. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 21   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-04-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 54/16, Kompletteringsbudget 2016 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet avseende kompletteringsbudget 2016 för revidering, 
 
att ärendet återkommer i kommunfullmäktige 2016-05-16.      
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichefen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-04-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
KF § 55/16 
KS § 67/16 
AU § 89/16   15/KS0219  
Styrdokumentation inför och vid extraordinära händelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetssamordnare Erik Richardsen tillsammans med räddningschef Hans Erlandsson 
föredrar ärendet. 
 
Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete som ska bedrivas i kommunen under 
mandatperioden. En beskrivning av hur kommunen ska arbeta för att reducera eller ta bort 
risker, samt effektivisera krisberedskapen, med målet att kontinuerligt kunna bedriva 
samhällsviktig verksamhet. Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullgöra de 
åtaganden som beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. 
 
Mål och ambition: 

 Krisledningsnämnd 

 Risk- och sårbarhetsanalyser 

 Planering 

 Geografiskt områdesansvar 

 Utbildning och övning 

 Rapportering 

 Höjd beredskap. 
 
Till respektive verksamhet finns kopplat mål som ska uppfyllas. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta Styrdokument för Torsås kommun gällande lag (206:544) om  
     kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och  
     höjd beredskap. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
yrkandet. 
 

Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-04-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 55/16, Styrdokumentation inför och vid extraordinära 
händelser 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-03-22 kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta Styrdokument för Torsås kommun gällande lag (206:544) om  
     kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och  
     höjd beredskap. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och anta Styrdokument för Torsås kommun gällande lag (206:544) om  
     kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och  
     höjd beredskap. 
-----  
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-04-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
KF § 56/16 
KS § 68/16 
AU § 90/16   15/KS0145  
Taxa för brandskyddskontroll  
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar förslag på taxa för brandskydds- kontroll. 
 
För brandskyddskontroll gäller taxorna från 2016-04-01 i Torsås och Emmaboda från 
2016-09-01. Detta är med anledning av att kommunerna inte får debitera moms vid 
myndighetsövning. 
 
Direktionen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås beslutar  
2016-03-07 att anta den nya taxan för brandskyddskontroll samt att överlämna den till 
respektive kommunfullmäktige för godkännande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att bjuda in ställföreträdande räddningschef till kommunstyrelsen 2016-03-22, 
      för en redovisning av taxan gällande brandskyddskontroll. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta samt föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta taxa för brandskyddskontroll att gälla från och med 
     2016-04-01. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Ställföreträdande räddningschef Finn Jensen redovisar förslag på taxa för 
brandskyddskontroll. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-03-22 kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta taxa för brandskyddskontroll att gälla från och med 
     2016-04-01. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och anta taxa för brandskyddskontroll att gälla från och med 
     2016-04-01. 
-----  
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-04-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 

 
KF § 57/16   16/KS0075 
Medborgarförslag – Ekbacksvägen   
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås har till Torsås kommun ställt ett medborgarförslag avseende 
Ekbacksvägen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återsända inlämnat medborgarförslag avseende Ekbacksvägen eftersom den inte 
     uppfyller antagna regler och kan därför inte beredas. Medborgarförslaget lämnas utan 
     beredning. 
-----  
Sändlista 
Jan-Erik Persson, Torsås 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-04-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
KF § 58/16   16/KS0078 
Avsägelse politiskt uppdrag, bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Per-Olov Karlsson, SD avsäger sig omgående sin ersättarplats i bildningsnämnden. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna inkommen avsägelse från Per-Olov Karlsson, SD, 
 
att utse Mikael Johansson, SD som ersättare i bildningsnämnden efter avgående 
     ledamot Per-Olov Karlsson, SD. 
-----  
Sändlista 
Per-Olov Karlsson, SD 
Mikael Johansson, SD 
Bildningsnämnden 
Personalavdelningen  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-04-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 

KF § 59/16 
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 2016-02-15: 
 
att inkommen avsägelse från Susanne Rosén, S beviljas, 
 
att överlämna avsägelsen till valberedningen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utse Inger Söderberg, S som ersättare i socialnämnden efter avgående ledamot Susanne 
     Rosén, S. 
-----  
Sändlista 
Inger Söderberg, S  
Socialnämnden 
Personalavdelningen 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


