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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-05-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
Plats och tid Folkets Hus i Torsås, 2016-05-16, 18.30 – 20.30 
       
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef, föredragande 
  Carina Johansson, sekreterare 
 Lena Sjöstrand, IFO-chef § 63 
  
  
   
   
  
Utses att justera Susanne Rosén, S och Frida Portin, C 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2016-05-19 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Carina Johansson Paragrafer 60 -  74    

    
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson  
   ..............................................................................................................     
   
 Justerande Susanne Rosén                       Frida Portin 
   

   
   

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

Organ  

  
 Kommunfullmäktige    

Sammanträdesdatum 2016-05-16    nedtagande kk 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2016-05-20 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-06- 10 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Carina Johansson   
   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 25   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-05-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 

  

 

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
 

Ledamot Närvarande § Tjänstgörande ersättare 
Henrik Nilsson Bokor, S Ja  

Christofer Johansson, C Ja  

Martin Kirchberg, SD Ja  

Ann-Britt Mårtensson, S Ja   

Maria Karlsson, C Nej   Elsie Ludwig, C 

Roland Swedestam, S Ja   

Per Olov Vickius, SD 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 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 Ja  

Lena Gustafsson, V    Nej  Gunilla Modin, V 

Johan Petersson, L Ja       

Roger Isberg, S Nej Lina Jonsson, 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 § 60 - 74  
 
§ 60 Allmänhetens frågestund 
§ 61 Information från personaldagarna, vecka 17, 2016 
§ 62 Information, medborgarundersökning hösten 2015 
§ 63 Icke verkställda beslut kvartal 4, 2015 
§ 64 Fråga till kommunstyrelsens ordförande avseende bredband 
§ 65 Fråga till kommunstyrelsen ordförande avseende sotningsföretag 
§ 66 Interpellation avseende utbyggnation och renovering av Gullabo skola och 

förskola, svar 
§ 67 Markköp, Kroka 4:39, Djursvik 
§ 68 Medborgarförslag – Renovering av bro i Ilingetorp 
§ 69 Medborgarförslag – Integrera biblioteket i de sammanbyggda kommunhusen 
§ 70 Medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad 
§ 71 Årsredovisning 2015, Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 72 Medborgarförslag – Öka bemanningen inom hemtjänsten och äldreboenden 
§ 73 Motion – Införande av E-petition i Torsås kommun 
§ 74 Motion – Nyttja kommunens lokaler 
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KF § 60/16     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 § 61/16     16/KS0043 
Information från personaldagarna vecka 17, 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar från kommunens personaldagar i vecka 17, 
2016. 
 

Kommunfullmäktige beslutar:  
 
att notera informationen angående personaldagarna.   
-----  
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KF § 62/16 
KS § 105/16 
AU § 73/16 
KS § 152/15 
PU § 20/15 15/KS0041  
Redovisning, Medborgarundersökning hösten 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rapport med redovisat resultat för Torsås kommun föreligger. 
 
Torsås kommun deltog i medborgarundersökningen våren 2008, våren 2012 och hösten 
2013. 
 
Nöjd-Region-Index (NRI) blev 53 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd 
förändring jämfört med hösten 2013 då NRI också var 53. 
 
Jämfört med medborgarundersökning som gjorts hösten 2013 har faktorn 
Arbetsmöjligheter fått högre betygsindex. 
 
Indexet Rekommendationer blev 53 i höstens undersökning. Det är inte en säkerställd 
förändring jämfört med hösten 2013 då indexet Rekommendation också var 53. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att notera rapporten med redovisat resultat av medborgarundersökningen  
     hösten 2015 för Torsås kommun, 
 
att redovisa rapporten till kommunstyrelsen 2016-04-26.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar kort resultatet av medborgar-undersökningen – 
hösten 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-04-26: 
 
att notera rapporten med redovisat resultat av medborgarundersökningen  
     hösten 2015 för Torsås kommun, 
 
att uppdra åt kommunchefen att redovisa medborgarundersökningen i 
     kommunfullmäktige 2016-05-16. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning 62/16, Redovisning, Medborgarundersökning hösten 2015 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2016-05-16 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar medborgarundersökningen under hösten 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen angående Medborgarundersökningen. 
-----  
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KF § 63/16 
KS § 99/16 
AU § 108/16   15/KS0126 
Icke verkställda beslut kvartal 4, 2015  
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång per kvartal 
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd beslutet gäller samt hur lång tid 
som vid rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och familjeomsorgen, 
handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har verkställts. 

 

Rapport kvartal 4, 2015 
 
Antal icke verkställda beslut: 7  7 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20140929 - 457 SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Kvinna 20141101 - 423 SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Man 20150301 -  305 SoL Särskilt boende brist på plats (lägen-
het) 

Kvinna 20150301 - 
20151010 

223 LSS Brist särskild service och bostad 
saknas ledig bostad 

Man 20150622 - 
20151229  

191 SoL Särskilt boende brist på plats (lägen-
het) 

Kvinna 20150619 196 SoL Särskilt boende brist på plats (lägen-
het) 

Kvinna 20150618 214 LSS Personlig assistans – resursbrist 
lämplig personal 

 
   
Antal dagar från beslut till rapportering (151231): 2 009 
Antal män: 3 
Antal kvinnor 4 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05: 
 
att bjuda in socialchefen för en redovisning av inlämnad rapport över icke 
     verkställda beslut för kvartal 4, 2015. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 63/16, Icke verkställda beslut kvartal 4, 2015  
 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 4, 2015. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-04-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 4, 2015. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-05-16 
 
IFO-chef Lena Sjöstrand redovisar icke verkställda beslut för kvartal 4, 2015. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 4, 2015. 
-----  
Sändlista  
Socialnämnden 
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KF § 64/16    16/KS0104 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande avseende bredband 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Martin Kirchberg, SD har till kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson 
Bokor, S ställt en fråga avseende bredband. 
 
Torsås kommun har som mål att 90 procent av kommunens invånare skall ha möjlighet till 
”bredband” (100 Mbit/s) senast år 2020, vilket är detsamma som målet för Kalmar län 
angivet i den regionala utvecklingsstrategin. 
 
Sverigedemokraterna menar att tillgång till fast, pålitlig internetförbindelse utan begränsningar 
av datamängd, för både företag och privatpersoner, är en mycket viktig konkurrensfråga för 
kommunen. 
 
Med tanke på att framtagning av affärsmodeller, avtalsförhandlingar, utbyggnad av tekniska 
system och liknande, kan ta tid att ta fram så är det viktigt för kommunen att påbörja ett 
arbete med att ta fram en strategi för hur man har tänkt uppnå målet. 
 
1. Hur stor andel av kommunens hushåll har idag redan tillgång till förbindelse med  

100 Mbit/s? 
2. Hur stor andel av kommunens hushåll har idag möjlighet att få förbindelse med  

100 Mbit/s?  
3. Om det inte finns något mätetal som svar på fråga 1 och 2, hur ser planen ut för att ta 

fram en mätmetod och göra en mätning? 
4. Målet avser kommuninvånare, vilket vi tolkar som privatpersoner per hushåll. Hur 

säkerställer kommunen att tillgodose företagens behov i sammanhanget? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S svar på frågorna: 
 
1 – 2:  Det har vi inget tillgängligt mätetal på i dagsläget. 
 
3:  Den planen finns inte idag. 
 
4: När det gäller företagens tillgång till fiber inom tätort sköts det fullt ut av 

marknadskrafterna, även om vi förmedlar synpunkter och kontakter mellan  
nätbolag och det lokala näringslivet. 
 
För fiber på landsbygd satsar kommunen på en kommunutvecklare, en ny tjänst  

 som från och med sommaren kommer att arbeta till betydande del med att stödja  
 vidare fiberutbyggnad. 
-----  
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KF § 65/16    16/KS0107 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande avseende sotningsföretag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Per Olov Karlsson, SD har till kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson 
Bokor, S ställt en fråga avseende sotningsföretag. 
 
1. Varför byttes sotningsföretaget ut mot ett utanför kommunen? 
2. Vilka är fördelarna med det nya företaget? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S svar på frågan: 
 
Vid den senaste upphandlingen av Sotning i Torsås kommun tilldelades Sotning och 
Ventilation i Kronoberg AB avtalet efter en samlad bedömning av anbuden. 
Anbud inkom från fyra olika aktörer. 
 
Det förtaget erbjöd sig att överta personal, har kollektivavtal samt var villiga att 
vidareutbilda personalen.  
-----  
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KF § 66/16 
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 2016-04-11: 
 
att svar på interpellationen, lämnas vid nästa kommunfullmäktiges sammanträde. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-05-16 
 
Bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson redovisar svaret på interpellationen 
avseende utbyggnation och renovering av Gullabo skola och förskola. 
 
1. Tidsplan: projektet är igång på så vis att arkitekt är anlitad och har börjat med 

digitaliseringen av skolan för att kunna rita upp hur det ska bli. Det som är klart är att 
Förskolan skall vara på bottenvåningen och F-3 på övervåningen. Något datum går ej 
att sätta idag enligt kontakt med enhetschef Maria Karlsson och Johnny Kullberg 
Torsås Fastighets AB på grund av upphandling/tillgång till byggföretag mm. Målet är 
ändå att det ska vara klart januari 2017. 

2. Utemiljö: Det innebär att utemiljön ska vara ändamålsenlig och kommer att planeras 
med hjälp av arkitekt, föräldragrupp samt personal och ska färdigställas så fort som 
möjligt, på grund av samma skäl som ovan. 

 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen, 
 
att notera svaret. 
----- 

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 25   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-05-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
KF § 67/16 
KS § 87/16 
AU § 119/16 
KF § 119/15 
KS § 241/15 
AU § 224/15 
KS § 224/15 
AU § 266/15   15/KS0185  
Markköp, Kroka 4:39, Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Svensk Fastighetsförmedling föreligger ett depositionsavtal och ett köpekontrakt på 
fastigheten Torsås Kroka 4:39. 
 
Köpeskilling 4 mkr. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-08: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen, för beslut. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-09-22 
 
Kommunchefen lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29 
 
Kommunchefen redovisar ett reviderat förslag på köpekontrakt utifrån politikernas 
synpunkter. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-29 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat reviderat köpekontrakt på fastigheten Kroka 4:39, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att underteckna köpe-  
     kontraktet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 67/16, Markköp, Kroka 4:39, Djursvik 
 
Kommunstyrelsens behandling 2015-10-05 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S, Mona Magnusson, M och Martin Kirchberg, SD yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag med tillägget att finansiering sker inom ramen för likvida medel. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-10-05: 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderat köpekontrakt för fastigheten Kroka 4:39, 
 
att finansiering sker inom ramen för likvida medel,  
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att underteckna köpe-  
     kontraktet. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2015-10-05 
 
Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-10-05: 
 
att godkänna reviderat köpekontrakt på fastigheten Kroka 4:39, 
 
att finansiering sker inom ramen för likvida medel,  
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att underteckna köpe-  
     kontraktet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 67/16, Markköp, Kroka 4:39, Djursvik 
 

Arbetsutskottet behandling 2016-04-05 
 
§ 15 Detaljplan i upprättat köpekontrakt daterat 2015-08-19: 
Köparen har för avsikt at detaljplanelägga fastigheten för bostadsbebyggelse. Köparen skall 
svara för allt arbete och alla kostnader som kan uppstå och som uppstår på grund av detta. 
Köparen äger rätt att häva detta kontrakt om detaljplan för bostadsbebyggelse med minst 
sju byggrätter på området ej vunnit laga kraft senast 2016-09-15 samt att 
strandskyddsdispens då ej har beviljats. 

  
Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05: 
 
att bjuda in samhällsbyggnadschef Martin Storm till arbetsutskottet för  
      mer information i ärendet.  
 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva köpekontrakt daterat 2015-08-19 med hänvisning till § 15, 
     Detaljplan, 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-10-05 § 119/15 avseende 
     godkännande av köpekontrakt på fastigheten Kroka 4:39. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-04-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva köpekontrakt daterat 2015-08-19 med hänvisning till § 15, 
     Detaljplan, 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-10-05 § 119/15 avseende 
     godkännande av köpekontrakt på fastigheten Kroka 4:39. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att upphäva köpekontrakt daterat 2015-08-19 med hänvisning till § 15, 
     Detaljplan, 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-10-05 § 119/15 avseende 
     godkännande av köpekontrakt på fastigheten Kroka 4:39. 
-----  
Sändlista  
Svensk Fastighetsförmedling 
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KF § 68/16 
KS § 101/16 
AU § 128/16 
KF § 110/15   15/KS0161 
Medborgarförslag – Renovering av bro i Ilingetorp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun förser bron i 
Ilingetorp med nya broräcken av metallrör. 
 
Vägen mellan Ilingetorp och Björsebo har nyligen försetts med en ny bro i Björsebo. Det 
vore mer demokratiskt om båda byarna får sina broar renoverade. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-09-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Renovering av bro i Ilingetorp till tekniska 
     nämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. Klarar inte 
nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 

 
Arbetsutskottets behandling 2016-04-19 
 
Bron utgör en del av Björseborundan som flitigt används som promenadstråk, både av 
privatpersoner och av skola. 
 
År 2015 förbättrades vägen genom att ta bort ytliga stenar och påföra nytt stenmjöl. 
Med hänsyn till att Björseborundan redan genomgått en upprustning för att bjuda in till 
ökad rekreation och hälsa, bör även säkerheten utmed stråket beaktas som en del i att 
slutföra arbetet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-02-16 § 5 att bifalla medborgarförslaget och att byta ut 
befintligt räcke till ett nytt rörräcke. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 68/16, Medborgarförslag – Renovering av bro i Ilingetorp 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-04-29 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslag – Renovering av bro i Ilingetorp genom att byta ut 
     befintligt räcke till ett nytt rörräcke, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-04-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslag – Renovering av bro i Ilingetorp genom att byta ut 
     befintligt räcke till ett nytt rörräcke, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bifalla medborgarförslag – Renovering av bro i Ilingetorp genom att byta ut 
     befintligt räcke till ett nytt rörräcke, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Jan-Erik Persson, Torsås 
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KF § 69/16 
KS § 102/16 
AU § 129/16 
AU § 20/16 
KF § 162/15    15/KS0246  
Medborgarförslag – Integrera bibliotek i de sammanbyggda 
kommunhusen 
  
Ärendebeskrivning  
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun integrerar 
bibliotek i de sammanbyggda kommunhusen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-12-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Integrera bibliotek i de sammanbyggda  
     kommunhusen 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. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-01-19: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Integrera bibliotek i de sammanbyggda  
     kommunhusen till kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- fullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. Klarar inte 
nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-19 
 
Kommunchef Håkan Peterssons yttrande;   
 
Det finns flera delar som i beslutsunderlag varit viktiga delar i den beslutade lösningen med 
ett sammanbyggande av kommunhusen.  
 
Den första delen, och kanske den mest grundläggande, är Myndigheten för 
samhällsberedskaps (MSB) krav på en kommunal krisledningsplats. Att etablera en 
kommunal krisledningsplats har ett krävande regelverk där MSB ställer stora krav på dess 
utförande. I det avseende och på de villkoren är MSB till stor del med och finansierar den 
kommunala ledningsplatsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 69/16, Medborgarförslag – Integrera bibliotek i de 
sammanbyggda kommunhusen 
 
Ett annat perspektiv är behovet av att förbättra arbetsmiljön för de kommunala 
tjänstemännen och deras säkerhet. Denna del gör att det måste finnas en tydlig gräns 
mellan de offentliga miljöerna och de delar som måste befinna sig innan-för en 
säkerhetsgräns. 
 
Ett kommunalt folkbibliotek är kanske en av de mest offentliga platser en kommun har 
som verksamhet. Med anledning av den komplicerade gräns-dragningen mellan just 
offentlig del och en tydlig säkerhetszon i ett kommun-hus skulle sannolikt i detta 
sammanhang ett integrerat bibliotek försvåra möjliga och viktiga lösningar.  
 
Vidare så skulle tillgängligheten samt framtida parkeringsmöjligheter tillsynes vara orimliga 
att lösa med en begränsad yta platsen medger. Bland annat med tanke på detta har inte ett 
sammanbyggt kommunhus integrerat med ett folk-bibliotek varit med som möjlighet i 
ärendets beredning.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-04-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Integrera bibliotek i de sammanbyggda kommun- 
     husen med hänvisning till kommunchefens yttrande, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-04-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Integrera bibliotek i de sammanbyggda kommun- 
     husen med hänvisning till kommunchefens yttrande, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslag – Integrera bibliotek i de sammanbyggda kommun- 
     husen med hänvisning till kommunchefens yttrande, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås 
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KF § 70/16 
KS § 103/16 
AU § 112/16 
AU § 310/15 
KF § 112/15   15/KS0177 
Medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eva Axelsson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun, liksom 
grannkommunen Emmaboda, anammar en strategi för fiberutbyggnad, där målsättningen 
är att alla kommuninvånare skall ha möjlighet att ansluta sig till fibernät senast 2020 för en 
anslutningsavgift under 20 000 kronor. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-09-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Strategi för fiberutbyggnad till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. Klarar inte 
nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-10-06: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Strategi för fiberutbyggnad till  
     kommunchefen 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 2016-04-05 
  

Det är definitivt så att fiber och bredband är en viktig del av en modern infrastruktur. En 
väldigt snar framtids kommunikationsmöjligheter kommer att ställa andra och än högre 
krav än dagens. Tillgänglighet till fiber kommer säkert att vara en viktig faktor i 
bibehållandet av en kommuns attraktivitet gentemot alla målgrupper såväl gammal som 
ung, privat eller företagare.  
 
Torsås kommun har som mål att 90 % av kommunens innevånare skall ha möjlighet till 
bredband år 2020 vilket är detsamma som det regionala målet för Kalmar län angivit i RUS, 
regional utvecklingsstrategi. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 70/16, Medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad 
 
Torsås kommun har dock valt en annan strategi att nå målet än det som anges i 
medborgarförslaget att grannkommunen Emmaboda gjort. Detta val av strategi är till del 
taget utifrån ekonomiskt lokala förutsättningar i relation till god ekonomisk hushållning. 
Att i detta direkt jämföra Torsås med Emmaboda ger inte en rättvisande bild av 
förutsättningar och möjligheter. Emmaboda äger bland annat genom sitt bolag Emmaboda 
energi en redan uppbyggd infrastruktur att bygga vidare en övergripande fibrering på.  
Varje kommuns strategi måste utgå från den egna kommunens förutsättningar vilket gör 
direkta jämförelser i val av metoder svåra. 
 
Den väg som Torsås kommun har valt att använda, för att nå målet, är bland annat att 
alliera sig i partnerskap med starka aktörer samt att skapa organisatoriska och ekonomiska 
förutsättningar att kunna stötta fiber-föreningar och byalag. Att i dessa partnerskap och 
nätverk skapa goda attraktiva lösningar och erbjudanden gällande fiber till både företag och 
privatpersoner ligger i arbetssättet för att nå ovan satta målsättning.  
 
Ett kommunalt garanterat takpris för anslutningsavgifter skulle påverka den kommunala 
ekonomin på ett påtagligt sätt och har heller inte hittills varit aktuellt.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-04-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad, med hänvisning till att 
     Torsås kommun inte har samma förutsättningar som Emmaboda kommun, 
 
att medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-04-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad, med hänvisning till att 
     Torsås kommun inte har samma förutsättningar som Emmaboda kommun, 
 
att medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad, med hänvisning till att 
     Torsås kommun inte har samma förutsättningar som Emmaboda kommun, 
 
att medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
-----  
Sändlista 
Eva Axelsson, Bergkvara 
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KF § 71/16 
KS § 107/19 
AU § 131/16   16/KS0086 
Årsredovisning 2015, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning, granskning av årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 föreligger 
från Samordningsförbundet i Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Revisonen bedömer, 
sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Kalmar län har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig, 
 
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed, 
 
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-04-19 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2015 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-04-26 kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2015 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2015, 
 
att notera revisionsberättelsen för 2015 samt  
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
-----  
Sändlista 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
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KF § 72/16    16/KS0101  
Medborgarförslag – Öka bemanningen inom hemtjänsten och äldreboende 
  
Ärendebeskrivning  
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun ökar 
bemanningen inom hemtjänsten och äldreboende. 
 
Detta med anledningen av den höga sjukfrånvaron och den tunga arbetsbörda som många 
inom hemtjänsten och åldringsvården har, föreslås att Torsås kommun ökar bemanningen 
inom hemtjänsten med sex till åtta personer och tre till fyra personer inom äldreboende. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Öka bemanningen inom hemtjänsten och äldreboende  
     till socialnämnden 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 
Socialnämnden 
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KF § 73/16    16/KS0105  
Motion – Införande av E-petition i Torsås kommun 
  
Ärendebeskrivning  
 
Sverigedemokraterna hemställer i en motion att kommunfullmäktige beslutar att e-Petitioner 
införs som en naturlig del av Torsås kommuns demokratiska process så att vi på detta vis 
ökar kommuninvånarnas påverkan och inflytande. 
 
Den senaste medborgarunderökningen (hösten 2015) visar åter att kommuninvånarna anser 
att de har väldigt lite inflytande över kommunens utveckling. Det så kallade ”Nöjd 
inflytandeindex” ligger på låga 36. Indes under 40 är inte godkänt. 
 
Sverigedemokraterna menar att Torsås bör se över möjligheterna att införa e-Petitioner som 
ett sätt för medborgarna att bidra till att förbättra Torsås kommuns verksamheter. E-
petitioner innebär att en medborgare kan skicka in ett förslag på utveckling eller förändring 
som sedan publiceras på kommunens hemsida. När förslaget finns på hemsidan kan andra 
kommuninvånare läsa, signera och rösta på förslaget. När ett förslag fått ett visst antal 
personer att signera förslaget så tas det upp i berörd nämnd för diskussion och hur det 
vidare ska hanteras. 
 
De som lämnar en E-petition är också den som har markandsföringsansvar för den. 
Meningen är att öka kommuninvånarnas möjligheter att komma med idéer för utveckling. 
E-petitioner kan ses som en del i en digital förslagslåda. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Införande av E-petition i Torsås kommun 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 § 74/16    16/KS0106  
Motion – Nyttja kommunens lokaler 
  
Ärendebeskrivning  
 
Sverigedemokraterna hemställer i en motion att kommunfullmäktige inte hyr lokal av Folkets 
Hus så länge man har i sin uthyrningspolicy en skrivelse om att särskilja och neka 
Sverigedemokraterna möjligheten att hyra deras lokaler, och att man istället nyttjar sina 
egna lokaler. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Nyttja kommunens lokaler till kommunstyrelsen och 
     kommunfullmäktiges presidium 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 
Kommunfullmäktiges presidium 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


