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Kommunfullmäktige 2016-06-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
Plats och tid Folkets Hus i Torsås, 2016-06-13, 18.00 – 20.15   
       
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Dan Sjöholm, socialchef § 77 
 Ann Lindh § 77 
 Thomas Danielsson, ekonomichef § 79 - 80 
   
   
  
Utses att justera Mats Olsson, KD och Nicklas Thorlin, SD  
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2016-06-15 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 75 - 91     

    
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson  
   ..............................................................................................................     
   
 Justerande Mats Olsson                                     Nicklas Thorlin 
   

   
   

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

Organ  

  
 Kommunfullmäktige    

Sammanträdesdatum 2016-06-13    nedtagande kk 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2016-06-15 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-07-07 

    
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 Nej Magnus Rosenborg, 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 Nej   

Janita Kirchberg, SD Ja  

Åsa Haglund – Rosenborg, C Ja   

Lars Sjöholm, MP Nej Mikael Nilsson, MP 

Hans Larsson, S  Ja       

Mats Olsson, KD Ja   

Linda Eriksson, C Ja   

Kerstin Ahlberg, S Nej Bernt Nykvist, S 

Kent Freij, SD Ja  

Lena Gustafsson, V    Ja   

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 Nej Elsie Ludwig, C  

Ewy Svensson, M Ja   

Björn Petersson, S Ja      

Frida Portin, C Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 75 - 91  
 
§ 75 Utdelning Syskonen Johanssons Stipendiefond 
§ 76 Allmänhetens frågestund 
§ 77 Lägesrapport gällande Valfrihetssystem enlig LOV 
§ 78 Hantering av extra statligt stöd för att hantera flyktingsituationen 2016 
§ 79 Kompletteringsbudget 2016 
§ 80 Årsplan 2017, Plan 2018-2019 
§ 81 Anhållan om utökad kommunal borgensram för TBAB och TFAB 
§ 82 Icke verkställda beslut kvartal 1, 2016 
§ 83 Delegationsordning för nämnder och styrelser 
§ 84 Årsredovisning 2015, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
§ 85 Årsredovisning 2015, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 86 Årsredovisning 2015, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 87 Årsredovisning 2015, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 88 Medborgarförslag – Vandringsleden Skäppevik – Järnsida 
§ 89 Motion – Stoppa planering av investeringar för kommunhus, Mjölnerskolan och 

Olssonska affärshuset 
§ 90 Redovisning, Förvaltningsrättens dom avseende laglighetsprövning 
§ 91 Motion – Införande av oppositionsråd i Torsås kommun 
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KF § 75/16 
KS § 120/16 
DK § 1-4/16    16/KS0011 
Utdelning Syskonens Johanssons Stipendiefond 
 

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

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

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

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

synnerliga skäl föreligger. 
 
Fondutdelning 2016 ur Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond är  
40 846 kronor. 
 
Vid ansökningstidens utgång 2016-04-01 har sexton ansökningar inkommit. 
 
Donationskommittén föreslår, med hänsyn till de av kommunstyrelsen antagna 
urvalskriterierna, följande ungdomar utses till stipendiater 2016: 
 
Tilldelas 5 000 kronor vardera: 
 
Johanna Strand, Torsås 
Emil Petersson, Torsås 
Nanny Magnusson, Torsås 
Sara Emilsson, Torsås 
Gustav Karlsson, Torsås 
 
Tilldelas 4 000 kronor vardera: 
 
Anna Arbman, Torsås 
Suncica Milosevic, Torsås 
Axel Dalberg, Söderåkra 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 75/16, Utdelning Syskonens Johanssons Stipendiefond 
 
Donationskommittén föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att använda 37 000 kronor till årets stipendier, 
 
att utse årets stipendiater enligt donationskommitténs förslag. 
 
att stipendiet utdelas vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-13, 
     klockan 18.00. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-05-31: 
 
att använda 37 000 kronor till årets stipendier, 
 
att utse årets stipendiater enligt donationskommitténs förslag, 
 
att stipendiet utdelas vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-13, 
     klockan 18.00. 
 

Kommunfullmäktiges beredning 2016-06-13 
 
Ordförande Ann-Britt Mårtensson, S och 1:e vice ordförande Roland Swedestam, S 
överlämnar stipendium till: 
 
Johanna Strand, Torsås 
Emil Petersson, Torsås 
Nanny Magnusson, Torsås 
Sara Emilsson, Torsås (medverkar inte) 
Gustav Karlsson, Torsås 
Anna Arbman, Torsås 
Suncica Milosevic, Torsås (medverkar inte) 
Axel Dalberg, Söderåkra 
 
och önskar dem lycka till i framtiden. 
-----  
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KF § 76/16     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 § 77/16 
KF § 94/15 
KF § 48/15 
KS § 101/15 
AU § 56/15   15/KS0049 
Lägesrapport gällande Valfrihetssystem enligt LOV 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att införa Lagen om 
valfrihetssystem LOV 2015-01-01. Torsås kommun har fått statsbidrag för att förbereda 
och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV. 
 
Den resursfördelningsmodell som funnits för hemtjänsten är inte av den kvalitet att den 
kan användas som ersättningsmodell i LOV:en. Socialnämnden behöver därför tid på sig 
att ta fram en modell som håller över tid. 
Socialnämnden har under flera år haft underskott så även för 2014, merparten av 
underskottet kommer från hemtjänsten. Socialnämnden anser att verksamheten måste 
komma tillrätta med detta innan det går att starta upp LOV:en igen. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-01-22 § 9 att föreslår kommunfullmäktige besluta om att 
ändra tidpunkten för införandet av Valfrihetssystem enligt LOV. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja bifall till att ändra tidpunkten för införande av Valfrihetssystem  
     enligt LOV, 
 
att socialnämnden återkommer i kommunfullmäktige 2015-09-14 med en  
     lägesrapport i ärendet. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja bifall till att ändra tidpunkten för införande av Valfrihetssystem  
     enligt LOV, 
 
att socialnämnden återkommer i kommunfullmäktige 2015-09-14 med en  
     lägesrapport i ärendet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 77/16, Lägesrapport gällande Valfrihetssystem enligt LOV 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-04-20: 
 
att bevilja bifall till att ändra tidpunkten för införande av Valfrihetssystem  
     enligt LOV, 
 
att socialnämnden återkommer i kommunfullmäktige 2015-09-14 med en läges- 
     rapport i ärendet. 
 

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

Fortsättning 
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Fortsättning § 77/16, Lägesrapport gällande Valfrihetssystem enligt LOV 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Christofer Johansson, C yrkar en återkoppling av ärendet under juni 2016. 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Staffan Kromnow, M och Martin Kirchberg, 
SD yrkar att ett förslag på införande av LOV arbetas fram till 2016-01-01. 
 
Staffan Kromnow, M anser att ärendet borde fortsätta med att införa LOV. En ekonomisk 
kalkyl är framtagen.  
 
Kent Freij, SD ställer sig bakom Staffan Kromnow, M att arbetet bör fortsätta under 
ledning av socialchefen. Målet är att det ska påbörjas 2016-01-01. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S, ärendet kan fortgå, men det är bra med en återkoppling i juni 
2016. Vi ska inte förhasta oss. 
 
Margareta Ohlin, FP, alla ledamöter i socialnämnden vill ha LOV, så ett förslag kan arbetas 
fram. 
 
Lena Gustafsson, V ifrågasätter LOV, högsta prioritet är att få en bra verksamhet inom 
socialnämnden. 
 
Ewy Svensson, M informerar om att en arbetsgrupp tillsattes 2012. 
 
Enligt begäran från Christofer Johansson, C ajourneras sammanträdet mellan 18.50 – 18.55 
innan kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna. 
                    
Vid av ordförande ställd proposition mellan Christofer Johansson, C yrkande och Mona 
Magnusson, M med fleras yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt 
Christofer Johansson, C yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Christofer Johansson, C yrkande och nej = enligt Mona 
Magnusson, M med fleras yrkande avges 24 ja-röster och 10 nej-röster. Hur var och en 
röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat 
enligt Christofer Johansson, C yrkar att en återkoppling av ärendet ska ske under juni 2016. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 48   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-06-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 77/16, Lägesrapport gällande Valfrihetssystem enligt LOV 
 
Omröstningslista nummer 1   
 

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   X  

Mona Magnusson M   X  

Marcus Johansson C Jan-Olof Olsson, C X     

Christina Lönnqvist S  X   

Margareta Ohlin  FP  X   

Eva-Kristina Berg  C    X     

Per-Olov Karlsson SD   X  

Sören Bondesson S  X   

Sten Bondesson C  X   

Jill Jonsson S Lina 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 FP  X   

Roger Isberg S  X   

Lisa Klasson C  X   

Susanne Rosén S  X   

Nicklas Thorlin SD   X  

Christina Svensson C Elsie Ludwig, C X   

Ewy Svensson M   X  

Björn Petersson S  -- -- -- 

Frida Portin C  X   

 Summa 24 10   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 77/16, Lägesrapport gällande Valfrihetssystem enligt LOV 
 
Reservation 
 
Mona Magnusson, M, Staffan Kromnow, M, Ewy Svensson, M, Martin Kirchberg, SD, 
Per-Olov Vickius, SD, Per-Olof Karlsson, SD, Janita Kirchberg, SD, Kent Freij, SD och 
Nicklas Thorlin, SD reserverar sig mot beslutet till förmån för Mona Magnusson, M med 
fleras yrkande att ett förslag på införande av LOV arbetas fram till 2016-01-01. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-09-14: 
 
att en återkoppling av ärendet gällande Valfrihetssystem enlig LOV sker under juni 2016. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-06-13 
 
Socialchef Dan Sjöholm och Ann Lindh, tidigare projektledare för LOV lämnar en 
lägesrapport i ärendet. 
 
Socialförvaltningens bedömning är att de återstående avsnitten ska kunna färdigställas 
under hösten så att LOV ska kunna tillämpas efter årsskiftet. 
 
Allmänna uppgifter om LOV från oktober 2015: 
 

 157 kommuner har infört LOV, härav har 25 stycken enbart lagt ut serviceuppdrag 
inom hemtjänstverksamheten. 

 Ytterligare 19 kommuner har beslutat införa LOV. 

 Vanligaste ersättningsmodell är efter beviljad tid. 

 Timpris varierar mellan 300 – 460 kronor per timme. Det valda timpriset skall gälla 
även för den egna organisationen. För närvarande ligger den faktiska kostnaden för en 
beviljad hemtjänsttimme i Torsås i den högre delen av det ovan nämnda prisintervallet, 
detta då antalet beviljade timmar minskat under 2016 jämfört med 2015 samtidigt som 
bemanningen hittills inte minskat i samma omfattning. 2015 uppgick timkostnaden till 
410 kronor. Ett arbete pågår med att genom förbättrade planeringsrutiner öka andelen 
brukartid och därmed minska timkostnaden. En målsättning inför 2017 kan därför vara 
att komma ner på en timkostnad kring 400 kronor. 

 Hos de 54 kommuner som rapporterat in andelen brukartid låg medeltalet på 63 
procent. 

 

Tilläggsyrkande, proposition och omröstning 
 
Christofer Johansson, C med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar att LOV införs 
från och med 2017-01-01 samt att förslag arbetas fram till kommunfullmäktiges samman-
träde 2016-11-14. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 77/16, Lägesrapport gällande Valfrihetssystem enligt LOV 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = att avslå tilläggsyrkandet och nej = enligt Christofer Johanssons, C 
tilläggsyrkande avges 21 ja-röster och 12 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av 
omröstningslista nummer 2. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att avslå tilläggs- 
yrkandet. 
  

Fortsättning  
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Fortsättning § 77/16, Lägesrapport gällande Valfrihetssystem enligt LOV 
 
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   X  

Jill Jonsson S  X   

Staffan Kromnow M   - - - 

Janita Kirchberg SD  X    

Åsa Haglund Rosenborg C   X  

Lars Sjöholm MP Mikael Nilsson, MP X   

Hans Larsson S  X   

Mats Olsson KD  X   

Linda Eriksson C   X  

Kerstin Ahlberg S Bernt Nykvist, S X   

Kent Freij SD  X   

Lena Gustafsson V  X   

Johan Petersson L  X   

Roger Isberg S Lina Jonsson, S X   

Lisa Klasson C   X  

Susanne Rosén S  X   

Nicklas Thorlin SD  X   

Jan-Olof Olsson C Elsie Ludwig, C  X  

Ewy Svensson M   X  

Björn Petersson S  X   

Frida Portin C   X  

 Summa 21  12    

 

Fortsättning  
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Fortsättning § 77/16, Lägesrapport gällande Valfrihetssystem enligt LOV 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen avseende Valfrihetssystem enligt LOV. 
-----    
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KF § 78/16 
KS § 112/16 
KS § 84/16 
AU § 136/16   16/KS0083  
Hantering av extra statligt stöd för att hantera flyktingsituationen 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-12-14 § 312 att godkänna redovisat förslag till fördelning; 
 

2015 
Socialnämnden;  
Oförutsedda investeringar i integrationsuppdraget 1,8 mnkr 
Kommunstyrelsen; 
Kommunövergripande kostnader, ansvar 1123 1,0 mnkr 
 

2016 
Kommunstyrelsen;  
Reserv volymförändringar i uppdraget                    10,4 mnkr, 
 
att upprätta förslag till anvisningar gällande användandet av 10,4 mkr, 
 
Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 

 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar ett förslag till anvisningar gällande användandet 
av 10,4 mkr. 
 
De i kommunstyrelsens budget 2016 extra avsatta resurser är avsedda att täcka nämndernas 
uppkomna kostnader som är påvisbara volymförändringar på grund av/i samband med det 
ökade kommunala migrationsuppdraget.  
 
Eftersom denna extra finansiering är ett tillfälligt stöd så måste även kostnaderna 
genererade av volymförändringen vara av tillfällig karaktär. I samband med nämndernas 
kvartalsrapporter kan begäran om ramförstärkning göras. För att en begäran skall 
behandlas måste följande kriterier vara uppfyllda och kunna verifieras: 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 78/16, Hantering av extra statligt stöd för att hantera 
flyktingsituationen 2016 
 
Av redovisningen skall framgå: 
 

 Att uppkomna kostnader är direkt knutna till volymen av det ökade kommunala 
integrationsuppdraget. 

 Att direkta kostnader genererade av volymförändringar i uppdraget avses. 

 Att redovisade volymförändringar inte är finansierade genom statligt 
schablonbidrag/ersättningar. 

 Att om redovisade förändringar är delfinansierade med statliga 
schablonbidrag/ersättningar så skall det förklaras varför den finansieringen inte räcker. 

 Att det är ordentligt säkerhetsställt att redovisade kostnader inte går att eftersöka på 
annat håll genom till exempel annan form av ekonomiskt stöd. 

 Att begärd ekonomisk ramförstärkning inte har varit möjligt att budgeteras enligt 
ordinarie rutiner/i verksamhetens ordinarie budgetprocess. 

 
Närmare rutiner för denna interna eftersökning kommer att tas fram av Torsås kommuns 
ekonomiavdelning snarast möjligt under första kvartalet 2016. 
 
Centrala ledningsgruppens synpunkter/reflektioner daterat 2016-01-15 gällande 
kommunchefens skrivna förslag avseende hantering av extra statligt stöd föreligger. 
 
Skrivelse daterad 2016-01-13 från bildningschef Lena Sandgren Swartz gällande utökad 
finansiering av tjänst för organisering och samordning av utbildning och fritid för 
nyanlända föreligger. 
 
Från Kristian Lund, Nybro kommun har inkommit en analys av läget för god man, 
ensamkommande barn, 2015-12-10. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta ställning till ett beslut vid 
dagens sammanträde utan inväntar ett sammanträffande med sin partigrupp. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-01-26 § 4 att godkänna redovisat förslag för hantering av 
extra statligt stöd samt att ställa sig positiva till att söka en person internt eller person med 
ledig kapacitet som kan börja med återsökning, administration, kontroll och arvodering, 
samt senare rekrytering av gode män enligt Kristian Lunds (Nybro kommun) analys av 
läget för god man, ensamkommande barn, 2015-12-10. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 78/16, Hantering av extra statligt stöd för att hantera 
flyktingsituationen 2016 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-19 
 
Bildningsförvaltningen begär att få en utökning med 40 procent av den tjänst som idag är 
60 procent, för samordning och organisering av nyanländas utbildning. Utökningen föreslås 
bekostas av de extra medel för flykting-mottagning som kommunen har fått och som finns 
under 2016 och som hanteras av kommunstyrelsen. 
 
I dag bekostad detta av kommunstyrelsens ansvar 1123.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-03-08 § 37 att till kommunstyrelsen begära en utökad 
finansiering av tjänst med 40 procent. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-04-05 § 64 att äska de av regeringens extra tilldelade 
migrationspengar 2016 från kommunstyrelsen.  
 
I första hand till förslag två: att bygga ut ytterligare cirka 40 kvm. Tre till femårsgrupper 
bildas och alla Prickens barn får plats. De som har barn i Torsås kan erbjudas plats på 
Eklövet. 
 
I andra hand: att bygga ut 43 kvm som är kostnadsberäknat och som det finns ritningar på, 
för att delvis kunna genomföra integrationen. Barn i åldrarna 4- 5 år ska då kunna 
integreras. Prickens treåringar placeras redan i befintliga barn-grupper med två–treåringar. 
Dessa barngrupper blir då större än riktvärdet som är arton barn. De barn som är placerade 
i Torsås får stanna där. 
 
Kommunchefens förslag till fördelning: 
 
Resultat enligt kompletteringsbudget  14 669 tkr 
2 procent mål enligt god ekonomisk hushållning - 7 600 tkr 
Summa överstigande målet    7 069 tkr 
 
Avsättning till RUR   - 3 000 tkr 
Resultat enligt ny kompletteringsbudget 10 600 tkr 
Återstår att fördela i driften    4 069 tkr. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-19: 
 
att uppdra åt kommunchefen att inhämta från nämnderna deras äskande 
     utifrån att förstärka och förbättra integrationen för 2016. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 78/16, Hantering av extra statligt stöd för att hantera 
flyktingsituationen 2016 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar förslag till fördelning. 
 
Resultat enligt kompletteringsbudget  14 669 tkr 
2 procent mål enligt god ekonomisk hushållning - 7 600 tkr 
Summa överstigande målet    7 069 tkr 
 
Avsättning till RUR   - 3 000 tkr 
Resultat enligt ny kompletteringsbudget 10 600 tkr 
Återstår att fördela i driften    4 069 tkr. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-04-26: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2016-05-24. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-05-31 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-05-10 § 109 att begära av kommunstyrelsen de 2 mnkr till 
utbyggnad av Eklövets förskola i Söderåkra enligt tidigare beslut i bildningsnämnden 2016-
04-05 § 65. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-05-12 § 74 att godkänna förslag till aktiviteter 2016, Regional 
samverkan kring Samhällsorientering på modersmål för nyanlända samt förslag till 
samarbetsform Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).  
Regional samverkan kring Samhällsorientering på modersmål för nyanlända kan finansieras 
med tilldelade migrationsmedel.  
IOP-projektet tillsammans med Söderåkra AIK fattas nytt beslut avseende finansiering för 
år 2017.  
Socialförvaltningen fortsätter arbetet med att utreda angelägna aktiviteter inom det aktuella 
verksamhetsområdet. 
 
Bygg- och miljönämnden 2016-05-11 § 35 och tekniska nämnden 2016-03-22 § 17 beslutar 
att man inte har någon volymökning på grund av det ökade migrationsuppdraget. 
 
Enligt begäran från Kent Freij, SD ajourneras sammanträdet mellan 13.15 – 13.18 innan 
kommunstyrelsen återupptar förhandlingarna. 
 
Kent Freij, SD och Nicklas Thorlin, SD meddelar att de inte kommer att ta ställning till 
något beslut. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 78/16, Hantering av extra statligt stöd för att hantera 
flyktingsituationen 2016 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-05-31 kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera prognostiserat resultat för 2016 per dagens datum till 14.6 mnkr, 

 

att planera för avsättning av 3 mnkr av 2016 år resultat till RUR (Resultat- 

     utjämningsreserv), 

 

att inom budgeterat resultat fördela 4mkr ur 2016 års budget enligt nedan 

 

 1 mnkr fördelas at täcka kommunstyrelsens ökade kostnader med 

anledning av det ökade uppdraget inom integration, 

 2 mnkr fördelas som aktieägartillskott till TFAB för att tillfredsställa 

bildningsnämndens lokalbehov inom förskolan Eklövet Söderåkra, 

 1 mnkr fördelas till socialnämnden för att förstärka och kraftsamla i arbetet 

inom uppdraget breddad arbetsmarknad för fler i självförsörjning och fler 

arbetstillfällen. 

 
att fastställa nytt budgeterat resultat 2016 enligt god ekonomisk hushållning till 

     10,6 mnkr. 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-06-13 
 
Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S med instämmande av Mona Magnusson, M och Christofer 
Johansson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera prognostiserat resultat för 2016 per dagens datum till 14.6 mnkr, 

 

att planera för avsättning av 3 mnkr av 2016 år resultat till RUR (Resultat- 

     utjämningsreserv), 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 78/16, Hantering av extra statligt stöd för att hantera 
flyktingsituationen 2016 
 

att inom budgeterat resultat fördela 4mkr ur 2016 års budget enligt nedan 

 

 1 mnkr fördelas at täcka kommunstyrelsens ökade kostnader med 

anledning av det ökade uppdraget inom integration, 

 2 mnkr fördelas som aktieägartillskott till TFAB för att tillfredsställa 

bildningsnämndens lokalbehov inom förskolan Eklövet Söderåkra, 

 1 mnkr fördelas till socialnämnden för att förstärka och kraftsamla i arbetet 

inom uppdraget breddad arbetsmarknad för fler i självförsörjning och fler 

arbetstillfällen. 

 
att fastställa nytt budgeterat resultat 2016 enligt god ekonomisk hushållning till 

     10,6 mnkr. 

-----  

Sändlista  

Ekonomiavdelningen 

 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 48   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-06-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
KF § 79/16 
KS § 113/16 
AU § 85/16 
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 § 79/16, 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 
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Fortsättning § 79/16, Kompletteringsbudget 2016 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-04-11: 
 
att återremittera ärendet avseende kompletteringsbudget 2016 för revidering, 
 
att ärendet återkommer i kommunfullmäktige 2016-05-16.   
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar reviderad kompletteringsbudget för 2016 samt 
projekt som inte är slutförda i investeringsbudget för 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-04-26: 
 
att  fortsätta bereda ärendet.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-05-31 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar investeringsbudget 2015 som inte är slutförda: 
 
Kommunstyrelsen, 6 586 tkr 
Bygg- och miljönämnden, 200 tkr 
Tekniska nämnden, 18 611 tkr, skattefinansierad verksamhet 5 824 tkr, avgiftsfinansierad 
verksamhet 12 787 tkr 
Socialnämnden, 575 tkr (1 183 tkr). 
 
Bygg- och miljönämnden har för 2015 avsatt pengar i driftsbudgeten för planering av ett 
vattenvårdsprojekt i Torsåsån med bland annat våtmarker. Pengar från investeringsbudget 
ska användas till anläggande av två våtmarker. Genomförandet av våtmarkerna har blivit 
försenat, främst beroende på utgrävningar av en komposthög i anslutning till kyrkans 
parkering. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2016-05-11 § 34 att investeringspengarna överförs till 
2016 års investeringsbudget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-03-22 § 13 att investeringsmedel för vågbrytare 1 000 tkr 
utgår och att nämnden återkommer med en ny begäran om investeringsanslag när 
muddringen i småbåtshamnen är klar samt att i övrigt godkänna kompletteringsbudget 
2016, 4 814 tkr för skattefinansierad verksamhet och 12 787 tkr för avgiftsfinansierad 
verksamhet, totalt 17 601 tkr. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 79/16, Kompletteringsbudget 2016 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att investeringsmedel för vågbrytare 1 000 tkr utgår från tekniska nämndens 
     kompletteringsbudget för 2016,  
 
att anslå i investeringsbudget 2016: 
     Kommunstyrelsen, 6 586 tkr 
     Bygg- och miljönämnden, 200 tkr 
     Tekniska nämnden, 17 601 tkr, skattefinansierad verksamhet 4 814 tkr,  
     avgiftsfinansierad verksamhet 12 787 tkr 
     Socialnämnden, 575 tkr (1 183 tkr). 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att investeringsmedel för vågbrytare 1 000 tkr utgår från tekniska nämndens 
     kompletteringsbudget för 2016,  
 
att anslå i investeringsbudget 2016: 
     Kommunstyrelsen, 6 586 tkr 
     Bygg- och miljönämnden, 200 tkr 
     Tekniska nämnden, 17 601 tkr, skattefinansierad verksamhet 4 814 tkr,  
     avgiftsfinansierad verksamhet 12 787 tkr 
     Socialnämnden, 575 tkr.  
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
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KF § 80/16 
KS § 117/16 
AU § 164/16 
AU § 139/16 
AU § 137/16 
AU § 98/16   16/KS0080 
Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar resultatbudget, skatteintäkter och kommunal 
utjämning, driftbudget samt investeringar för 2017.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2016-04-19. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-19 
 
Socialchef Dan Sjöholm, bildningschef Lena Sandgren Swartz och samhällsbyggnadschef 
Martin Storm redovisar förslag till budget för 2017. Se aktbilaga. 
 
Utgångspunkt för redovisat förslag är i ingångsvärden plan 2017 samt kalkyl för skatter och 
bidrag. Diskussioner i sammanhang som budget dag och näringslivsråd har även det varit 
ingång i centrala ledningsgruppens resonemang. 
 
Jämförbara kommuner: Sollefteå, Vansbro, Älvdalen och Ödeshög. 
 
Kommunchef Håkan Petersson sammanfattar förslag till förändring i budget 2017 i 
förhållande till plan 2017.  
Återstår att fördela på förvaltningarna 3 222 tkr. Nytt resultat 2017 efter förändringar 4 000 
tkr. 
 
Förslag till fördelning: 
Kommunstyrelsen  1 000 tkr 
Bygg- och miljönämnden   122 tkr 
Tekniska nämnden    100 tkr 
Socialnämnden  1 300 tkr 
Bildningsnämnden    700 tkr 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 80/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 
Arbetsutskottet beslutar 2016-05-10: 
 
att befolkningstalet utgår från 2015 års avräkning, 6 965 invånare, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottets extra sammanträde 2016-05-17. 

  
Arbetsutskottets behandling 2016-05-17 
 
Revisorernas driftbudget har under en rad år varit oförändrad med en ram på 500 tkr. För 
att säkerställa köp av tjänster för granskningsverksamheten på en årlig nivå mellan cirka 350 
och cirka 400 tkr äskas om en ramförstärkning på 40 tkr per år, vilket motsvarar 540 tkr per 
år för 2017, 2018 och 2019. 
 
Kommunchef Håkan Petersson och ekonomichef Thomas Danielsson sammanfattar 
förslag till resultatbudget 2017 och plan 2018 – 2019 samt förslag till investeringsbudget 
2017 och plan 2018 – 2019. Se aktbilaga. 
 
Mona Magnusson, M inträder i sammanträdet utan att delta i beslutet, eftersom hon inträtt 
under påbörjad behandling av ärendet. 
 
Martin Kirchberg, SD med instämmande av icke tjänstgörande ersättare Mona Magnusson, 
M vill att investeringarna avseende nybyggnation och eftersatt underhåll redovisas till 
kommuninvånarna via en pressinformation. 
 
Sverigedemokraterna genom Martin Kirchberg och Centerpartiet genom Sten Bondesson deltar 
inte i beslutet om budget 2017 och ekonomisk planering för 2018 – 2019. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt, 
     att för kommunstyrelsens räkning under 2017 ny upplåna, det vill säga öka 
     kommunens skulder under 2017 med upptill 25 mkr. 

 
Fortsättning  
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Fortsättning § 80/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa Majoritetens förslag till budget 2017 och ekonomisk planering för  
     2018 – 2019. 
 
att fastställa oförändrad utdebitering 21,43. 
 
att fastställa revisionens budget med 500 tkr. 
 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att ny upplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under år 2017, med upptill 25 mkr. 
 
att avskrivningskostnaderna och kapitalkostnader för gjorda investeringar skall  
     belasta respektive nämnds budget, från och med start 2017.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-05-31 
 
Kent Freij, SD och Nicklas Thorlin, SD meddelar att de inte kommer att ta ställning till 
något beslut. 

 
Tilläggsyrkande, proposition och votering 
 
Centerpartiet vill göra en markering hur viktig vår personal är och hur viktigt det är att man 
tror och vill utveckla den kompetens som redan idag finns i vår kommun. Idag arbetar 
duktig personal i hemtjänsten som saknar till exempel undersköterskeexamen. Eller inom 
skolan där bland annat speciallärare saknas och egen kompetensutveckling får finansieras 
av privata medel.  
 
Med bakgrund av detta yrkar Christofer Johansson, C, Sten Bondesson, C och Eva-Kristina 
Berg, C att det avsätts 500 tkr till kompetensutveckling och fortbildning av vår personal 
efter förvaltningarnas behov. Finansiering tas från resultatet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Christofer 
Johanssons, C med fleras yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt arbetsutskottets förslag och nej = enligt Christofer 
Johanssons, C med fleras yrkande avges 6 ja-röster och 3 nej-röster samt 2 avstod. Hur var 
och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 80/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 

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  X   

Sten Bondesson C   X  

Marcus Johansson C Eva-Kristina Berg, C  X  

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD Nicklas Thorlin, SD      X 

Kent Freij SD    X 

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 6 3 2 

    

 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-05-31: 
 
att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt, 
     att för kommunstyrelsens räkning under 2017 ny upplåna, det vill säga öka 
     kommunens skulder under 2017 med upptill 25 mkr. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa Majoritetens förslag till budget 2017 och ekonomisk planering för  
     2018 – 2019. 
 
att fastställa oförändrad utdebitering 21,43. 
 
att fastställa revisionens budget med 500 tkr. 
 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att ny upplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under år 2017, med upptill 25 mkr. 
 
att avskrivningskostnaderna och kapitalkostnader för gjorda investeringar skall  
     belasta respektive nämnds budget, från och med start 2017, 
 
att anta Torsås kommuns styrsystem inklusive principer för ekonomistyrning. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 80/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 

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

Kommunfullmäktiges behandling 2016-06-13 
 
Sverigedemokraterna genom Martin Kirchberg, SD meddelar att de avstår från att ta ställning 
till något beslut. 
  

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Centerpartiet vill göra en markering hur viktig vår personal är och hur viktigt det är att man 
tror och vill utveckla den kompetens som redan idag finns i vår kommun. Idag arbetar 
duktig personal i hemtjänsten som saknar till exempel undersköterskeexamen. Eller inom 
skolan där bland annat speciallärare saknas och egen kompetensutveckling får finansieras 
av privata medel.  
 
Med bakgrund av detta yrkar Christofer Johansson, C, Marcus Johansson, C, Sten 
Bondesson, C, Eva-Kristina Berg, C, Åsa Haglund, Rosenborg, C, Linda Eriksson, C, Lisa 
Klasson, C, Frida Portin, C, Magnus Rosenborg, C och Elsie Ludwig, C att det avsätts 500 
tkr till kompetensutveckling och fortbildning av vår personal efter förvaltningarnas behov. 
Finansiering tas från resultatet. 
 
Henrik Nilsson Bokor, C med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar avslag på 
tilläggsyrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Centerpartiets tilläggsyrkande och Henrik 
Nilsson Bokor, C med fleras avslagsyrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat att 
avslå tilläggsyrkandet. 
 

Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, C med instämmande av Mona Magnusson, M, Mats Olsson, KD 
och Lena Gustafsson, V yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
  

Fortsättning  
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Fortsättning § 80/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa Majoritetens förslag till budget 2017 och ekonomisk planering för  
     2018 – 2019. 
 
att fastställa oförändrad utdebitering 21,43. 
 
att fastställa revisionens budget med 500 tkr. 
 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att ny upplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under år 2017, med upptill 25 mkr. 
 
att avskrivningskostnaderna och kapitalkostnader för gjorda investeringar skall  
     belasta respektive nämnds budget, från och med start 2017, 
 
att anta Torsås kommuns styrsystem inklusive principer för ekonomistyrning. 

 
Reservation 
 
Christofer Johansson, C, Marcus Johansson, C, Sten Bondesson, C, Eva-Kristina Berg, C, 
Åsa Haglund, Rosenborg, C, Linda Eriksson, C, Lisa Klasson, C, Frida Portin, C, Magnus 
Rosenborg, C och Elsie Ludwig, C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
-----  
Sändlista  
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningsrätten 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 31 av 48   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-06-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
KF § 81/16 
KS § 139/16 
AU § 165/16    16/KS0108 
Anhållan om utökad kommunal borgensram för Torsås Bostads AB och 
Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
För planerade ny- och ombyggnationer med mera anhålls en total utökad kommunal 
borgensram med 119 mnkr för Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB. 
 

Torsås Bostads AB (TBAB) 
Torsås Bostads AB behöver en utökad kommunal borgensram från nuvarande 165 mnkr 
till 242 mnkr för: 
 

 omfattande ombyggnation av fastighet och lägenheter på Karlavägen 1 A-C i Torsås, 

 nybyggnation av lägenheter på Spelet 11 (Propsbacken) i Bergkvara samt 

 ny värmeanläggning till fastigheten på Badhusgatan 7 – 9 i Torsås. 
 

Torsås Fastighets AB (TFAB) 
Torsås Fastighets AB behöver en utökad kommunal borgensram från nuvarande 250 mnkr 
till 292 mnkr för: 
 

 köp av fastigheten (före detta Arbetsförmedling och Apotek i Torsås), 

 om- och tillbyggnad Gullabo skola, 

 om- och tillbyggnad vita skolan inklusive familjecentral i Torsås, 

 ombyggnad före detta Samhall i Torsås samt 

 inköp av maskiner för yttre skötsel. 
 
Protokoll daterat 2016-04-28 från Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB föreligger. 
 

Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C yrkar att uppdra åt kommunchefen att skyndsamt tar fram ett 
förslag till en långsiktig investeringsplan för Torsås kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat bifalla 
Christofer Johansson, C yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 81/16, Anhållan om utökad kommunal borgensram för 
Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-05-31 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Bostads AB:s låneförbindelser 
     från 165 mnkr till 242 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader för  
     omfattade ombyggnad av fastighet och lägenhet på Karlavägen 1 A-C, ny- 
     byggnation av lägenheter på Spelet 11 och ny värmeanläggning till fastig- 
     heten på Badhusgatan 7 – 9,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låne- 
     förbindelser från 250 mnkr till 262 mnkr jämte därpå löpande ränta och 
     kostnader för köp av fastighet (Arbetsförmedling, apotek), om- och till- 
     byggnad Gullabo skola, projektering av familjecentral, ombyggnad före 
     detta Samhall och inköp av maskiner för yttre skötsel. 
 
att uppdra åt kommunchefen att skyndsamt tar fram ett förslag till en långsiktig  
     investeringsplan för Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-05-31kommunfullmäktige besluta: 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Bostads AB:s låneförbindelser 
     från 165 mnkr till 242 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader för  
     omfattade ombyggnad av fastighet och lägenhet på Karlavägen 1 A-C, ny- 
     byggnation av lägenheter på Spelet 11 och ny värmeanläggning till fastig- 
     heten på Badhusgatan 7 – 9,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låne- 
     förbindelser från 250 mnkr till 262 mnkr jämte därpå löpande ränta och 
     kostnader för köp av fastighet (Arbetsförmedling, apotek), om- och till- 
     byggnad Gullabo skola, projektering av familjecentral, ombyggnad före 
     detta Samhall och inköp av maskiner för yttre skötsel. 
 
att uppdra åt kommunchefen att skyndsamt tar fram ett förslag till en långsiktig  
     investeringsplan för Torsås kommun. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 81/16, Anhållan om utökad kommunal borgensram för 
Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-06-13 
 

Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Bostads AB:s låneförbindelser 
     från 165 mnkr till 242 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader för  
     omfattade ombyggnad av fastighet och lägenhet på Karlavägen 1 A-C, ny- 
     byggnation av lägenheter på Spelet 11 och ny värmeanläggning till fastig- 
     heten på Badhusgatan 7 – 9,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låne- 
     förbindelser från 250 mnkr till 262 mnkr jämte därpå löpande ränta och 
     kostnader för köp av fastighet (Arbetsförmedling, apotek), om- och till- 
     byggnad Gullabo skola, projektering av familjecentral, ombyggnad före 
     detta Samhall och inköp av maskiner för yttre skötsel. 
 
att uppdra åt kommunchefen att skyndsamt tar fram ett förslag till en långsiktig  
     investeringsplan för Torsås kommun 
-----  
Sändlista  
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
Ekonomiavdelningen 
Kommunchefen 
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KF § 82/16 
KS § 130/16 
AU § 153/16   16/KS0094 
Icke verkställda beslut kvartal 1, 2016  
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång per kvartal 
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd beslutet gäller samt hur lång tid 
som vid rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och familjeomsorgen, 
handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har verkställts. 

 

Rapport kvartal 1, 2016 
 
Antal icke verkställda beslut: 5 (7)  7 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20140929 - 548 (457) SoL Kontaktperson sagt upp 
uppdraget 

Kvinna 20141101 - 514 (423) SoL Kontaktperson sagt upp 
uppdraget 

Man 20150301 -  396 (305) SoL Särskilt boende brist på plats 
(lägenhet) 

Kvinna 20150619 287 (196) SoL Särskilt boende brist på plats 
(lägenhet) 

Kvinna 20150618 305 (214) LSS Personlig assistans – resursbrist 
lämplig personal 

 
   
Antal dagar från beslut till rapportering (160331): 2 050 (2 009) 
Antal män: 2 (3) 
Antal kvinnor 3 (4) 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2016. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 82/16, Icke verkställda beslut kvartal 1, 2016  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-05-31 kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2016. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2016. 
-----  
Sändlista  
Socialnämnden 
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KF § 83/16 
KS § 132/16 
AU § 161/16   16/KS0099  
Delegationsordning för nämnder och styrelse 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid personalutskottets sammanträde 2016-05-03 föreslog ledamöterna att 
kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras avseende vem som beslutar vid 
konferenser som är förlagda i mer än två dagar. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att samtliga nämnder och styrelse ser över och harmoniserar delegations- 
     ordningarna. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-05-31 kommunfullmäktige besluta: 
 
att samtliga nämnder och styrelse ser över och harmoniserar delegations- 
     ordningarna. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att samtliga nämnder och styrelse ser över och harmoniserar delegations- 
     ordningarna. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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KF § 84/16 
KS § 133/16 
AU § 156/16   15/KS0213 
Årsredovisning 2015, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2015 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat Räddningstjänstförbundet Emmaboda 
– Torsås. 
 
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås delårsrapport per den 31 augusti. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad 
och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av 
revisionsrapport som utarbetats av PwC. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det 
finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med en inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 Direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

 Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 Direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Kommunförbundet har ett positivt resultat om 634 tkr. Årets resultat innebär att det 
negativa resultatet från föregående år återställs i sin helhet. 
 

 De finansiella målen uppnås i och med resultat och ställning år 2015. 

 Samtliga tre verksamhetsmål uppnås utifrån återrapporteringen i årsredovisningen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 84/16, Årsredovisning 2015, Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda - Torsås 
 
Revisorerna tillstyrker att direktionen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås och 
de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen för 2015 
godkänns. 
 
Granskning av årsredovisning 2015 föreligger från PwC. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja direktionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ansvarsfrihet för verksamhetsår 2015, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås årsredovisningen 
     för 2015. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-05-31 kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja direktionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ansvarsfrihet för verksamhetsår 2015, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås årsredovisningen 
     för 2015. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja direktionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ansvarsfrihet för verksamhetsår 2015, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås årsredovisningen 
     för 2015. 
 -----  
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
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KF § 85/16 
KS § 134/16 
AU § 157/16    15/KS0203 
Årsredovisning 2015, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i 
kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare.  
 
Direktionen i Kalmarsundsregionens Renhållare ansvarar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvara också för att det finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivs enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
 
Revisorerna bedömer att:  
 

 Direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. 

 Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt är rättvisande. 

 Direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

 De mål som direktionen har fastställt endast delvis har uppnåtts. Av fyra 
verksamhetsmål har tre uppfyllts och av de tre finansiella målen har endast ett uppfyllts. 
Direktionen uttalar att det är högsta prioritet att uppnå samtliga mål under 2016. 

  
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.  
 
Granskning av årsredovisning 2015 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 85/16, Årsredovisning 2015, Kalmarsundsregionens 
Renhållare 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-05-31 kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
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KF § 86/16 
KS § 135/16 
AU § 158/16    15/KS0234 
Årsredovisning 2015, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i 
kommunalförbundet Kalmarsunds Gymnasieförbund.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvara också för att det 
finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivs enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 Styrelsen i kommunalförbundet Kalmarsunds Gymnasieförbund har bedrivit 
verksamheten på ett ända-målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

 Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 Styrelsens interna kontroll är tillräcklig. 

 Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som styrelsen har uppställt. 

 
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Granskning av årsredovisning 2015 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
  
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 86/16, Årsredovisning 2015, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-05-31 kommunfullmäktige besluta: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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KF § 87/16 
KS § 136/16 
AU § 159/16 15/KS0199 
Årsredovisning 2015, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkans-organ 
(kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed 
ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige 
finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande 
församling. 
 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och landstinget). 
 
Landstingsfullmäktige utsedda revisorer har granskat Regionförbundets verksamhet. 
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvara också för att det 
finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 Styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ända-målsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. 

 Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt är rättvisande. 

 Det har inte bedrivits något systematiskt arbete med den interna kontrollen. Kommer 
att följa styrelsens arbete med den interna kontrollen under 2016. 

 Finansiella måluppfyllelse mycket god, samtliga mål är uppnådda. 

 Måluppfyllelse för verksamhetsmålen goda, 74 procent av målen är uppnådda. 
 
Revisorerna tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ 
beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisning för 2015 godkänns. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län samt 
 
att godkänna Regionförbundets årsredovisning för 2015. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 87/16, Årsredovisning 2015, Regionförbundet i Kalmar län 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-05-31 kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län samt 
 
att godkänna Regionförbundets årsredovisning för 2015. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län samt 
 
att godkänna Regionförbundets årsredovisning för 2015. 
-----  
Sändlista  
Regionförbundet i Kalmar län 
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KF § 88/16    16/KS0077  
Medborgarförslag – Vandringsleden Skäppevik - Järnsida 
  
Ärendebeskrivning  
 
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun lägger grus på 
vandringsleden, sträckan Skäppevik – Järnsida så man kan cykla, gå, köra med barnvagn 
samt rullstol utan att snubbla på trädrötter. 
 
Detta med anledningen att vandringsleden från Skäppevik till Järnsida utnyttjas mycket.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Vandringsleden Skäppevik – Järnsida 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 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 46 av 48   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-06-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
KF § 89/16    16/KS0111  
Motion – Stoppa planering av investeringar för kommunhusen, Mjölner- 
skolan, Olssonska affärshuset 
  
Ärendebeskrivning  
 
Centerpartiet genom Christofer Johansson och Sten Bondesson hemställer i en motion att 
Torsås kommun får i uppdrag att omgående stoppa planeringen av investeringar som berör 
kommunhuskomplexet, Mjölnerskolan och Olssonska affärshuset på drygt 50 mnkr. 
Centerpartiet kräver en investeringsstrategi som utvecklar kommunen, stimulerar tillväxt och 
gynnar våra kommuninvånare – speciellt de yngre barnen och de äldre. 
Ta fram en prioriterad, långsiktig och hållbar investeringsstrategi som vilar på 
medborgardialog samt på moderna och strategiska beslutsunderlag. 
 
 Förslag till åtgärder: 
 

 Centerpartiet förordar att planeringen av kommunhuskomplexet omgående stoppas och 
att nuvarande nya kommunhus säkerhets anpassas och blir kommunhuset mitt i byn 
med en välkomnande entré med reception och utställningsmöjligheter. 

 Mjölnerskolans VA-lösning kräver stora och dyra ingrepp för att uppfylla främst 
förskolans men även lågstadiets krav på vatten- och avlopp. Centerpartiet förordar därför 
att personal från kommunhusen, som inte behöver sitta centralt, flyttar till Mjölner-
skolans skolsalsdel, när den blir tillgänglig. Här görs relevanta anpassningar och 
eventuella säkerhetsåtgärder. 

 Behåll salongsdelen på Mjölnerskolan och utred dess utvecklingsmöjligheter. 

 Flytta Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB till gamla kommunhuset och anpassa 
till deras behov. Bygg en välkomnande entré mot Allfargatan och skapa en bo-butik, 
där boendealternativ kan visas upp. 

 Sälj huset Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB sitter i dag. 

 Bygg en ny samlad och miljövänlig förskola i centrala Torsås. 

 Bygg om förskolan Smultronet i Applerum till moderna och bekväma handikapp-
anpassade lägenheter. 

 Utred möjligheterna att i samarbete med externa finansiärer utveckla Olssonska gården 
till en sprudlande och kreativt natur/historia/kultur centra. 

  

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen – Stoppa planering av investeringar för kommunhusen, 
     Mjölnerskolan, Olssonska affärshuset till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden/fastighets-
bolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KF § 90/16    16/KS0045  
Redovisning, Förvaltningsrättens dom avseende laglighetsprövning 
  
Ärendebeskrivning  
 
Kommunfullmäktige i Torsås kommun höll ett extra sammanträde 2016-01-18. 
Dagordningen omfattar en paragraf; utökad borgensram, Torsås Fastighets AB. 
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås anmäler kommunen för kommunalbesvär och anför i 
huvudsak följande. Kommunen beslutar för drygt tio (10) år sedan att varje kommun- 
fullmäktigemöte ska inledas med en halvtimmes frågestund för allmänheten. I såväl 
kommunens delårsrapport januari – augusti 2015 (presenterad på november mötet) som 
kommunen hemsida under rubriken ”påverka och överklaga” står det även att kommun-
fullmäktige alltid inleds med allmänhetens frågestund. På det överklagade beslutets 
dagordning saknas allmänhetens frågestund. Detta är därför olagligt. Utöver detta har 
kommunen vid andra tillfällen handlat i strid mot demokratiska spelregler. Exempelvis har 
man brutit efterhörandeförbudet. 
 
Kommunen anför i huvudsak följande. Det var fråga om ett brådskande ärende. Därför 
utlyses ett extra sammanträde med enbart ett ärende. Allmänheten har goda möjligheter att 
ställa frågor på andra möten som allmänhetens frågestund kungörs. 
 
Förvaltningsrätten i dom daterat 2016-05-19 avslår överklagandet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen av Förvaltningsrättens dom avseende laglighetsprövning. 
-----  
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KF § 91/16    16/KS0113  
Motion – Införande av oppositionsråd i Torsås kommun 
  
Ärendebeskrivning  
 
Sverigedemokraterna genom Martin Kirchberg och Janita Kirchberg hemställer i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar att implementera ett arvoderat oppositionsråd i arvodes-
reglementet. 
 
För att oppositionen ska ha en praktisk möjlighet att ordentligt kunna sätta sig in i alla 
ärenden och bedriva en aktiv politik så menar Sverigedemokraterna därför att det också 
behöver finnas ett arvoderat oppositionsråd., som bör tillfalla ledaren för det största 
oppositionspartiet. I uppdraget som oppositionsråd ingår till exempel oppositionsbudget 
baserad på sin politik samt att kritiskt och konstruktivt granska majoriteten och deras 
beslut. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen – Införande av oppositionsråd i Torsås kommun till kommun- 
     styrelsen och för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden/fastighets-
bolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges presidium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


