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Plats och tid Folkets Hus i Torsås, 2016-11-14, 18.30 – 20.30     
       
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
   
   
  
Utses att justera Mats Olsson, KD och Martin Kirchberg, SD 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret i Torsås 2016-11-15 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 113 - 131      

    
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson  
   ..............................................................................................................     
   
 Justerande Mats Olsson                                  Martin Kirchberg 
   

   
   

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

Organ  

  
 Kommunfullmäktige    

Sammanträdesdatum 2016-11-14    nedtagande kk 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2016-11-16 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-12-08 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
 

Ledamot Närvarande § Tjänstgörande ersättare 
Henrik Nilsson Bokor, S Ja  

Christofer Johansson, C Ja  

Martin Kirchberg, SD Ja  

Ann-Britt Mårtensson, S Ja   

Maria Karlsson, C Ja   

Roland Swedestam, S Ja   

Per Olov Vickius, SD Nej       

Mona Magnusson, M Nej Anders Palmér, M  

Marcus Johansson, C Nej Elsie Ludwig, C 

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 Nej   

Hans Larsson, S  Ja       

Mats Olsson, KD Ja   

Linda Eriksson, C Ja   

Kerstin Ahlberg, S Ja   

Kent Freij, SD Ja  

Lena Gustafsson, V    Ja   

Johan Petersson, L Ja       

Roger Isberg, S Nej Sven-Erik Tornéus, S 

Lisa Klasson, C  Ja   

Susanne Rosén, S Nej Bernt Nykvist, S  

Nicklas Thorlin, SD Ja       

Jan-Olof Olsson, C Nej Nils Gustling, C 

Ewy Svensson, M Ja   

Björn Petersson, S Nej    Agneta Eriksson, S 

Frida Portin, C Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 113 - 131   
 
§ 113 Allmänhetens frågestund 
§ 114 Delårsbokslut med måluppfyllelse 2016-08-31 
§ 115 Olssonska fastigheten, ”Handelshuset” 
§ 116 Interpellation avseende köpa av Lövsångaren 6, Bergkvara 
§ 117 Motion – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i Bergkvara 
§ 118 Motion – Bygg för äldre 
§ 119 Revisionsrapport – Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning 
§ 120 Icke verkställda beslut kvartal 2, 2016 
§ 121 Taxa sotning och rengöring 
§ 122 Komplettering Riktlinjer avseende tobak 
§ 123 Medborgarförslag – Köp in en så kallad ”hansabräda” alternativt en ”KTH 

Rescue”  
§ 124 Motion – snabbt och stabilt bredband – större kommunalt ansvar 
§ 125 Motion – Vattenförsörjning 
§ 126 Avsägelse politiskt uppdrag i bildningsnämnden, SD 
§ 127 Motion – Ålderbedömning av ensamkommande barn 
§ 128 Motion – Policy för förtroendevaldas verksamhetsbesök 
§ 129 Motion – Badplatser i Torsås kommun 
§ 130 Motion – Delade turer 
§ 131 Motion - Sahara 
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KF § 113/16     16/KS0005 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alf Karlsson har lämnat in en skrivelse till allmänhetens frågestund gällande 
vandringsleden, Norra Ragnabo. 
Vandringsleden i Ragnabo norra ligger intill en vattenreservoar, en sträcka som är 
sönderkörd (djupa hjulspår). Detta måste åtgärdas innan säsongen 2017 kommer igång. 
 
Frågeställaren medverkar inte vid sammanträdet så skrivelsen utgår. 
 
Allmänhetens frågestund utgår, med anledning av att ingen åhörare har anmält sitt intresse 
att ställa någon fråga. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 40   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-11-14 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 

KF § 114/16 
KS § 204/16 
AU § 246/16 16/KS0137 
Delårsbokslut med måluppfyllelse 2016-08-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Resultatet för januari-augusti visar ett överskott på 34,3 mnkr inklusive 
jämförelsestörande post. Jämfört med föregående år är detta en resultat-förbättring på 32 
mnkr främst beroende på att avtalsrörelsen dragit ut på tiden så att löneökningspotten inte 
kunnat fördelas ut på verksamheterna. Det finns även stora kostnadsposter som inkommer 
under återstående månader vilket ger att förvaltningarnas överskott i delårsbokslutet 
kommer att förbrukas och i skatteprognosen förutses ett återkrav på 2 mnkr. 
Skatteintäkter, kommunal utjämning samt finansnetto uppgår 268 mnkr. Verksamhetens 
nettokostnader uppgår till 234,4 mnkr för samma period.  
 
Årsprognos är ett överskott på 14,0 mnkr, 3,3 mnkr högre än budget. Nämndernas 
totala budget-underskott enligt årsprognos är -0,7 mnkr och finansförvaltningen har ett 
överskott på 4 mnkr.  
 
Kommunstyrelsens årsprognos är att budget hålls. 
I utfallet för de första 8 månaderna finns ett överskoll på 3 miljoner. Det finns en 
periodiseringseffekt av budgeterad summa för bristande underhåll om 2 miljoner, som 
beräknas utfalla efter att upphandlingen Kommunhusen vunnit laga kraft i kvartal 4. Det 
finns även ett nytt avtal med GYF om ersättning för SVA, elever som fått 
uppehållstillstånd men inte är berättigade till statsbidrag ännu som kommer faktureras 
retroaktivt från januari, samt att GYF ännu inte har fakturerat Kundskapsnavet. Totalt 
bedöms augustis överskott förbrukas under återstående månader och årsprognosen är 
oförändrad. 
 
Bygg- och miljönämndens årsprognos är ett överskott på 300 tkr. Intäkterna för bygglov 
har inte motsvarat förväntningarna trots ett antal större bygg-projekt. Med anledning av 
svårigheterna att rekrytera vikarier med kort varsel bedöms personalbudgeten ge ett positivt 
utfall. Bostadsanpassningsbidragen har ökat i antal och kostnader. 
 
Tekniska nämndens årsprognos är att årsprognos för den skattefinansierade verksamheten 
är att budgeten hålls. Verksamheten ligger något lågt på kostnadssidan. Det beror i 
huvudsak på åtgärder som kommer att utföras under hösten. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 114/16, Delårsbokslut med måluppfyllelse  
2016-08-31 
  
Tekniska nämndens årsprognos för den affärsdrivande verksamheten är ett underskott på 1 
mnkr. Hittills under året har få incidenter i ledningssystemet inneburit ett lågt utfall för 
övriga kostnader. Ett regresskrav från Länsförsäkringar på 1 milj. kronor belastar övriga 
kostnader i redovisningen. Bedömning att kostnaderna i övrigt kommer att följa budget 
vilket innebär ett överskridande med cirka 1 milj. kr. Underskottet kompenseras i bokslutet 
med medel från det balanskonto som finns för VA-verksamheten. 
 
Socialnämndens årsprognos är att budget hålls. Gällande större intäkter än prognos är det 
till största del intäkter från Migrationsverket som ökat. 
Övrig kostnader som överstiger budget är bl.a. placeringskostnader på IFO. Under första 
delen av 2016 har åtta nya placeringar skett enl. SoL eller LVU. Det har även funnits LVM 
placering under aex månader.  

  
Bildningsnämndens årsprognos är att budget hålls. Intäkter: För Korrespondensgymnasiet 
bedöms intäkterna vara högre än budgeterat beroende på ett högre söktryck och därmed 
fler intagna elever. Övriga verksamheter följer budgeten i stort sett dock med ett tillskott på 
90 tkr för ett samarbetsprojekt i grundskolan med Skolverket som inte var budgeterat. 
Personalkostnader: Fler elever på Korrespondensgymnasiet betyder också fler tjänster som 
därmed ökar personalkostnaderna. Även på grundskolan finns fler personal än budgeterat 
främst beroende på vikarier. 
Övriga kostnader: Ökningen här följer ökningen av elevantalet. 

 
Nedan redovisas volymförändringar för socialförvaltningen och bildningsförvaltningen. 
 Budget 

2016 
Årsprognos 
2016 

Antal hemtjänsttimmar 86 000 84 500 
Antal barn förskola 265 265 
Antal elever grundskola 685 726 

Antal elever särskola 6 10 

Antal elever KORR 500 535 

 
För finansförvaltningen lämnas överskott på 4 mnkr. Lägre investeringstakt än beräknat ger 
ett överskott för avskrivningar med 1 mnkr, avkastning från finansiell placering ger ett 
överskott på 3 mnkr. I Delårsbokslutet finns ett antal oreglerade budgetposter som 
kommer hanteras fram till årsskiftet.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 114/16, Delårsbokslut med måluppfyllelse  
2016-08-31 
 
Löneökningspotten är inte fördelad till förvaltningarna då löneförhandlingarna främst med 
kommunal dragit ut på tiden och troligen kommer överstiga budgeterade medel. 
Slutavräkningen av årets skatteintäkter är prognostiserad i augustiprognosen från SKL till -
2 mnkr, samt att Resursfördelningsmodellens medel inte är utfördelade fullt ut samt en del 
kapitalkostnader kommer först till årsskiftet. 
 
I delårsrapporten ingår ingen sammanställd redovisning. Delårsresultatet och årsprognosen 
för kommunens bolag, Torsås Bostads AB (TBAB) är -0,1 mnkr per sista aug och 
årsprognosen -1,5 mnkr och Torsås Fastighets AB (TFAB) är -0,2 mnkr per sista aug och 
årsprognosen 0.  
Kommunens två finansiella mål uttryckta som nettokostnadens andel av skatteintäkter och 
den kommunalekonomiska utjämningen(nettokostnadsandel) samt självfinansieringsgrad 
avseende investeringar 100 procent har nästan uppnåtts för åren 2011-2015. Den högre 
investeringstakten 2016 gör att behovet av lånefinansiering kommer att utnyttjas med 10 
mnkr. 
Av överskådlig målavstämning för nämndernas åtaganden gentemot kommunfullmäktiges 
mål och uppdrag gällande perspektiven Hållbar utveckling och Effektiv organisation kan 
noteras att 39 ärenden påbörjats och att 14 ej påbörjats samt att ett mål är avslutat. 
 
Antalet anställda uppgick i augusti till 603 tillsvidare anställda och 617,6 årsarbetare. 
Medelåldern för tillsvidareanställda är 46,0 år totalt för kommunen. 
Den totala sjukfrånvaron uppgick i augusti till 7,44 procent av sammanlagd arbetstid 
vilket ligger på samma nivå som de två senaste åren men drygt 1procent över åren 2012-
2013. Korttidsjukfrånvaron dag 1-14 är 2,6 procent vilket är 0,3 procent högre än snittet de 
senaste åren. 
Planerade pensionsavgångar under perioden 2016 - 2022 beräknas totalt 104 personer gå 
i ålderspension. Den största andelen pensionsavgångar finns bland olika lärarkategorier 
samt personal inom äldreomsorgen. Beräkningen av antalet pensionsavgångar utgår från en 
ålderspensionering vid 65 år. Eftersom pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år kan de 
verkliga pensions-avgångarna avvika något. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 114/16, Delårsbokslut med måluppfyllelse  
2016-08-31 
 
Helårsprognos 2016 
 
Kommunstyrelsen      0 
Enligt budget 
 

Bygg- och miljönämnden   +0,3 
Svårigheterna att rekrytera vikarier med kort varsel bedöms 
personalbudgeten ge ett positivt utfall 
 

Tekniska nämnden    -1,0 
Skattefinansierad verksamhet, enligt budget 
Affärsdrivande verksamhet, regresskrav från Länsförsäkringar 
 

Socialnämnden       0 
Enligt budget 
 

Bildningsnämnden       0 
Enligt budget 
 

Finansförvaltningen   +4,0 
Avskrivningar (+1,0 mnkr) 
Finansnetto (+3,0 mnkr) 

 

Nämndernas måluppföljning 
 
Nedan görs en överskådlig målavstämning av nämndernas åtaganden mot kommunens 
verksamhetsmässiga mål som fastställts i årsplan och budget 2016 för perspektiven Hållbar 
utveckling och Effektiv organisation. Hänvisar i övrigt till nämndernas bilagda 
redovisningar av mål och uppdrag. 
 
Totalt   Hållbar   Effektiv 
   utveckling  organisation 
Påbörjade  22  17 
Ej påbörjade    7    7 
Avslutade    1    0 
Summa   30  24 
   

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 40   

 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-11-14 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 114/16, Delårsbokslut med måluppfyllelse  
2016-08-31 
 
Kommunstyrelsen  Hållbar   Effektiv 
   utveckling  organisation 
Påbörjade    6    4 
Ej påbörjade    3    2 
Avslutade    0    0 
Summa     9    6 

 
Bygg- och miljönämnden Hållbar   Effektiv 
   utveckling  organisation 
Påbörjade    6    4 
Ej påbörjade    1    1 
Avslutade    0    0 
Summa     7    5 

 
Tekniska nämnden  Hållbar   Effektiv 
   utveckling  organisation 
Påbörjade    2    4 
Ej påbörjade    3    1 
Avslutade    0    0 
Summa     5    5 

 
Socialnämnden  Hållbar   Effektiv 
   utveckling  organisation 
Påbörjade    5    2 
Ej påbörjade    0    2 
Avslutade    0    0 
Summa     5    4 

 
Bildningsnämnden  Hållbar   Effektiv 
   utveckling  organisation 
Påbörjade    3    3 
Ej påbörjade    0    1 
Avslutade    1    0 
Summa     4    4 

 

Fortsättning   
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Fortsättning § 114/16, Delårsbokslut med måluppfyllelse  
2016-08-31 
 
Delårsbokslut med måluppfyllelse 2016-08-31 föreligger från kommunstyrelsen, 
bildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2016-10-04: 
 
att notera måluppfyllelse tillsammans med delårsbokslut januari – augusti 2016 
     med helårsprognos, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett slutgiltigt dokument som 
     redovisas i kommunstyrelsen 2016-10-18. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-10-18 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar ett slutgiltigt dokument avseende 
delårsrapport med helårsprognos 2016 samt nämndernas delårsbokslut med måluppfyllelse 
2016-08-31. 

 
Kommunstyrelsen beslutar:   
 
att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2016 till de förtroendevalda  
     revisorerna för granskningen. 

 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna måluppfyllelse tillsammans med delårsbokslut januari – augusti  
     2016 med helårsprognos. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-11-14 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar delårsbokslutet för januari – augusti med 
helårsprognos för 2016. 

 
Revisorernas bedömning avseende delårsrapport 2016: 
 

 Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed, med 
undantag för vad som framgår av bifogad rapport. 

 Räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat och ställning 
per den 31 augusti. 

 Det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella målen som fullmäktige 
fastställt i budget 2016. 

 Det saknas en samlad bedömning av verksamhetsmålen och delårsrapportens 
redovisning huvudsakligen är en avstämning om uppdrag påbörjats eller avslutats. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 114/16, Delårsbokslut med måluppfyllelse  
2016-08-31 
 

 Delårsrapporten i övrigt uppfyller syftet med att ge kommunfullmäktige underlag för 
styrning, ledning och kontroll av den kommunala verksamheten. 

 
PwC bedömning av kommunens delårsrapport 2016: 
 

 I den översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs i revisionsrapporten 
inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är 
upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

 Konstaterar att resultatet i delårsrapporten indikerar att nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och kommunal utjämning ligger över den nivå som kommunfullmäktige 
anger för en rullande femårsperiod samt att prognosen för investeringsverksamheten 
indikerar en nivå som gör att målet infrias. 

  Konstaterar att det saknas en samla bedömning av kommunfullmäktiges strategiska 
mål i delårsrapporten. Målavstämningen avseende verksamhetsmålen är huvudsakligen 
en avstämning om uppdrag påbörjats eller avslutas. 

 

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

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera granskningsrapporten samt utlåtande från revisorerna avseende delårsrapport  
     2016,  
 
att godkänna måluppfyllelse tillsammans med delårsbokslut januari – augusti 
    2016 med helårsprognos, 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen                          
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KF § 115/16 
KS § 210/16 
KS § 80/16 
AU § 68/16 15/KS0025  
Olssonska fastigheten (handelshuset)       
      
Ärendebeskrivning 
 
Utredningsskiss innefattande allmän kravspecifikation/förutsättningar på nya 
kontorslokaler i före detta Olssonska affärshus. 
 
Vid Torsås Bostads AB:s styrelsemöte 2016-01-28 § 10 informerar VD om framtagen 
utredningsskiss inklusive allmän kravspecifikation/förutsättningar gällande nya 
kontorslokaler för Torsås Bostads AB i före detta Olssonska affärshuset. Samråd har skett 
med personal och fackliga företrädare.  
Ett övertagande av före detta affärshuset förutsätts att Torsås kommun bekostar eftersatt 
underhåll och att parkeringsyta iordningsställs. Styrelsen beslutar uppdra åt VD att 
förhandla med Torsås kommun om ett övertagande av före detta Olssonska affärshuset. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att meddela styrelsen för Torsås Bostads AB att kallhyran för fastigheten 
     kommer att ligga runt 320 000 – 350 000 kronor per år. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD med instämmande av Mona Magnusson, M, Roland Swedestam, S 
och Lena Gustafsson, V yrkar bifall till att projektera och upp-  
handla en ombyggnad och renovering av Olssonska gårdens handelshus i 
enlighet med redovisat förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
yrkandet. 
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Sten Bondesson, C med instämmande av Christofer Johansson, C och Martin Kirchberg, 
SD yrkar tillägg med att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett förslag till en långsiktig 
investeringsplan för Torsås kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
tilläggsyrkandet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 115/16, Olssonska fastigheten (handelshuset) 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-03-22: 
 
att uppdra åt kommunchefen, såsom projektansvarig, att projektera och 
     upphandla en ombyggnad och renovering av Olssonska gårdens handelshus 
     i enlighet med redovisat förslag, 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta förslag till finansieringsplan för  
     projektet, 
 
att renovering och ombyggnation anpassas efter TBAB/TFAB framställda 
     behov, 
 
att uppdrag åt kommunchefen att upprätta hyresavtal med Torsås Fastighets 
     AB/Torsås Bostads AB,  
 
att tilldelningsbeslut skall godkännas av kommunstyrelsen innan entreprenad- 
     avtal tecknas, 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett förslag till en långsiktig 
     investeringsplan för Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-10-18 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar genomförd projektering- och 
upphandlingsprocess rörande Olssonska handelshuset. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 19 kap 3§, OSL. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-10-18: 
 
att notera redovisning av genomförd projektering- och upphandlingsprocess  
     rörande Olssonska handelshuset, 
 
att uppdra åt kommunchefen att meddela tilldelningsbeslut till vunnen 
     entreprenad med där inskrivet villkor under förutsättning att erforderliga  
     beslut fattas samt att beviljat byggnadslov vinner laga kraft,  
 
att bemyndiga kommunchefen att när tilldelningsbeslut vunnit laga kraft upp- 
     rätta samt därvid för kommunstyrelsens räkning underteckna entreprenad- 
     avtal med tilldelad entreprenör, 
 
att godkänna, av ekonomichefen föreslagen finansiering av projektet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 115/16, Olssonska fastigheten (handelshuset) 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka kommunstyrelsens investeringsbudget 2017 med 8 mnkr. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-11-14 
 
Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utöka kommunstyrelsens investeringsbudget 2017 med 8 mnkr för finansiering av  
     projektet. 
----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
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KF § 116/16   16/KS0160 
Interpellation avseende köp av Lövsångaren 6, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Sten Bondesson, C, ställd interpellation till kommunstyrelsens ordförande  
Henrik Nilsson Bokor, S avseende köpa av fastigheten Lövsångaren 6 i Bergkvara. 
 
Tidigare i höst drev majoriteten igenom att Torsås kommun ska köpa in fastigheten 
Lövsångaren 6 i Bergkvara. Ärendet diskuterades flitigt i arbetsutskottet, kommun- 
styrelsen och kommunfullmäktige. Flera argument framförs för att genomföra köpet 
till exempel byggnaden ska rivas, bli parkeringsplats där, bygga nytt, turistbyrån kan 
flytta dit. 
 
Kort tid efter att köpet genomförs fanns en stor uppslagen tidningsartikel där 
tekniska nämndens ordförande säger ”en gynnsam affär som löser ett mångårigt 
vägproblem bakom byggnaderna”. 
 
Varför togs inte denna fakta upp i debatten? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilssons Bokors, S svar på interpellationen: 
 
Ärendet kring köpet av Lövsångaren 6 i Bergkvara startade som en kontakt med 
fastighetsägaren utifrån kommunens plan att ordna en bit väg där en del av 
fastigheten behövdes för att lösa den problematiken. Denna information har funnits 
med från början i kommunstyrelsen så väl som i tekniska nämnden, även om 
kostnaden för vägen inte var klar vid tiden för köpet. 
 
Konstateras att genom köpet av Lövsångaren har kommunen löst flera frågor i en för 
kommunen god affär som majoriteten ”drev igenom” i höstas. 
 
Tekniska nämndens ordförande Roland Swedestam, S informerar om problematiken 
runt vägfrågan vid Lövsångaren i Bergkvara.  
 
Kommunens inköp av Lövsångaren 6 löser vägproblemet med framkomligheten för 
fastigheter i Lövsångaren. En omfördelning i investeringsbudgeten av 650 000 
kronor vilket innebär att även att gång- och cykelvägen förlängs på Karlskronavägen i 
Torsås från bron över Vallermansgöl ända fram till Folkets hus.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen, 
 
att notera svaret. 
-----  
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KF § 117/16 
KS § 198/16 
AU § 224/16 
AU § 53/15 
KF § 164/15    15/KS0250  
Motion – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i Bergkvara 
  
Ärendebeskrivning  
 
Kristdemokraterna i Torsås hemställer i en motion att samhällsbyggnads-förvaltningen ser över 
samarbetsmöjligheter med Dalskärs Camping enligt inlämnad motion samt tar fram 
kostnadsförslag för de enklare insatserna. 
 
Sedan en tid tillbaka har husbilssemestrare parkerat och övernatta på den Norra Hamnplan 
i Bergkvara. Det har de senaste åren blivit en alltmer populär ställplats. Ett problem kring 
den egenvalda ställplatsen är det så kallade gråvattnet.  
 
Med enkla medel och med minsta påverkan av Norra Hamnplan borde man kunna ordna 
upp ställplatser så att turister som kommer med husbil kan fortsätta övernatta på denna 
plats utan att skräpa ner och förstöra omgivningen för ortsborna. Anrätta sopsorterings- 
möjligheter, anvisningsskyltar, parkeringsrutor med elstolpar och viss utsmyckning. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-12-14: 
 
att överlämna motionen – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i 
     Bergkvara till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden/ 
fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-02-02: 
 
att överlämna motionen – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i 
     Bergkvara till kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden/ 
fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 117/16, Motion – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i 
Bergkvara 
 
Arbetsutskottets behandling 2016-08-24 
 
Kommunchef Håkan Petersson yttrande; 
 
Att kunna erbjuda attraktiva ställplatser för husbilar är betydelsefullt för att möta en 
nationellt och internationellt växande målgrupp.  
 
Hela hamnområdet i Bergkvara är föremål för en större översyn och program-plane arbete 
där även behovet/möjligheten till ställplatser för husbilar bör tillföras. Därför föreslår att 
tillsvidare avvakta den fortsatta planeringen för ett framtida Bergkvara och inkludera frågan 
i programplanearbetet.  
 
Kontakt har tidigare tagits med Dalskärs Camping och kontakter kommer även att tas till 
2017 års turistsäsong. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-24 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i Bergkvara 
     med hänvisning till kommunchefen yttrande, 
 
att motionen härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-09-27 kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i Bergkvara 
     med hänvisning till kommunchefen yttrande, 
 
att motionen härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-11-14 
 
Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 117/16, Motion – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i 
Bergkvara 
 

Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i Bergkvara 
     med hänvisning till kommunchefen yttrande, 
 
att motionen härmed anses besvarat. 
 

Protokollsanteckning 
 
Mats Olsson, KD motsätter sig beslutet att avslå motionen avseende ställplatser för husbil.   
-----    
Sändlista 
Kristdemokraterna i Torsås 
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KF § 118/16 
KS § 215/16 
KS § 197/16 
AU § 200/16 
AU § 81/16 
KF § 20/16   16/KS0047 
Motion – Bygg för äldre 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, L och Johan Petersson, L efterhör i en motion att Torsås kommun 
omedelbart inleder projektering av äldreboende, att en styrgrupp utses med bland andra 
representanter för seniorerna samt att boendet avser både bistånds- och icke bistånds-
bedömda samt dementa. 
    

Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg för äldre till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. Klarar inte 
nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg för äldre 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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 
Yttrande föreligger från socialchef Dan Sjöholm. 

 
Ett arbete med Trygg hemgång planeras att påbörjas i höst. Trygg hemgång syftar till att 
brukarna skall kunna komma direkt hem efter avslutad sjukhus-vistelse utan att behöva 
utnyttja korttidsplats. Om detta arbete blir framgångs-rikt kan förhoppningsvis någon av de 
nuvarande korttidsplatserna omvandlas till platser för särskilt boende. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 118/16, Motion – Bygg för äldre 
 
Sammanfattningsvis är det i nuläget svårt att enbart av ekonomiska skäl motivera en 
utbyggnad av antalet platser för särskilt boende. Pågående arbete kring hemtjänstkostnader 
samt Trygg hemgång bör dock följas upp och utvärderas. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-06-16 § 95 att godkänna socialchefens yttrande och 
överlämna det till kommunkansliet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-08-09: 
 
att inhämta pensionärsrådets synpunkter på socialnämndens svar på motionen  
     – Bygg för äldre. 
 

föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motion – Bygg för äldre med hänvisning till socialnämnden beslut och  
     socialchefens yttrande,  
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-09-27 
 
Ärendet utgår, inväntar Pensionärsrådets synpunkter på socialnämndens svar på motionen 
– Bygg för äldre. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-10-18 
 
Kommunala Pensionärsrådet KPR och Rådet för FunktionsHinderfrågor FRH synpunkter 
2016-09-14 § 34 på socialnämndens svar på motionen – Bygg för äldre. 
 

 Förvaltningen ska lägga fokus på Trygg och Säker hemgång. 

 Se till att synpunkter på misstag som framkommit när det gäller nuvarande 
trygghetsboende bör ses över/åtgärdas inför kommande byggnationer.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motion – Bygg för äldre med hänvisning till socialnämnden beslut och  
     socialchefens yttrande samt, Kommunala Pensionärsrådet KPR och Rådet för 
     FunktionsHinderfrågor FRH synpunkter,  
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 118/16, Motion – Bygg för äldre 
 
Protokollsanteckning 
 
Ledamot Johan Petersson, L lämnar en skriftlig protokollsanteckning. 
Före detta socialchefen har delvis ändrat motionen till att handla om LSS och inte som 
motionen är skriven att bygga för alla äldre som vill flytta till en mindre lägenhet i till 
exempel Torsås och sälja sitt nuvarande boende som oftast är för stort. Enligt många 
ungdomar som letar bostad så finns det tyvärr inga ute till försäljning. 

 
Kommunfullmäktiges behandling 2016-11-14 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Margareta Ohlin, L yrkar återremiss av motionen – Bygg för äldre.  
Återremissens syfte; 
1. att behandla yrkandet om nytt äldreboende utifrån ett bostadsmarknadsmässigt 

perspektiv samt utifrån att kategorier av äldre som vill flytta hemifrån, inte bara 
biståndsbedömda eller dementa, 

2. att behandla yrkandet om att utse en styrgrupp med bland andra representanter för 
seniorerna, 

3. att därefter hämta in ett nytt yttrande Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet 
för FunktionsHinderfrågor (RFH), där dessa även får ta ställning till motionen, inte 
bara till socialnämndens nya yttrande. 

 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller enligt 
Margareta Ohlin, L yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska 
avgöras under kvällen varvid votering begärs. 
 
Vid omröstning där ja = att ärendet ska avgöras under kvällen och nej = enligt Margareta 
Ohlin, L yrkande avges 19 ja-röster och 12 nej-röster samt 2 avstod. Hur var och en röstat 
framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen eftersom minst en tredjedel av de närvarande 
ledamöterna röstat på en återremittering. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 118/16, Motion – Bygg för äldre 
 

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    X 

Roland Swedestam  S  X   

Per Olov Vickius SD  - - - 

Mona Magnusson M Anders Palmér, M   X  

Marcus Johansson C Elsie Ludwig, C   X   

Christina Lönnqvist S  X   

Margareta Ohlin  L   X  

Eva-Kristina Berg  C    X    

Per-Olov Karlsson SD   X  

Sören Bondesson S  X   

Sten Bondesson C  X   

Jill Jonsson S  X   

Staffan Kromnow M   X     

Janita Kirchberg SD   X  

Åsa Haglund Rosenborg C Östen Barrdahl, C  X  

Lars Sjöholm MP  - - - 

Hans Larsson S  X   

Mats Olsson KD  X   

Linda Eriksson C  X   

Kerstin Ahlberg S  X   

Kent Freij SD   X  

Lena Gustafsson V  X   

Johan Petersson L   X  

Roger Isberg S Sven-Erik Tornéus, S X   

Lisa Klasson C  X   

Susanne Rosén S Bernt Nykvist, S X   

Nicklas Thorlin SD   X  

Jan-Olof Olsson C Nils Gustling, C  X  

Ewy Svensson M   X  

Björn Petersson S Agneta Eriksson, S X   

Frida Portin C    X 

 Summa 19 12 2 

    

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 118/16, Motion – Bygg för äldre 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet som en minoritetsåterremiss, till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 119/16 
KS § 222/16 
AU § 189/16   16/KS0118 
Revisionsrapport – Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk 
hushållning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska bildningsnämndens 
kvalitetsarbete i grundskolan. Granskningen ligger inom den av revisorerna beslutade 
revisionsplanen. 
 
I rapporten redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. 
 
Svar önskas från kommunstyrelsen senast 2016-10-14 med redogörelse för åtgärder med 
anledning av rapporten. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-08-09: 
 
att uppdra åt kommunchef Håkan Petersson att upprätta ett svar på revisions- 
     rapporten – Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning, 
 
att ordförande i revisionen redovisar rapporten i kommunfullmäktige i sam- 
     band med redovisning av svaret från kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-10-18 
 
Kommunchef Håkan Petersson och ekonomichef Thomas Danielssons svar på 
revisionsrapporten; 

 

Sammanfattande uppfattning 

 
Kommunstyrelsen anser i stort att rapporten speglar det som varit men att styrelsen tagit åt 
sig och lyssnat och därvid vidtagit åtgärder som ger ett bättre nuläge. 
 
Reflektioner och kommentarer 
 
Kontrollmål finns som formulerade mål som redovisas i kommunstyrelsen av 
förvaltningschef.  
 
Vad det gäller finansiella mål så finns inget utifrån ett kommunkoncern-perspektiv. Detta 
kommer att ske i samband med att kommunen får ett lånebehov och att Kommuninvest 
kommer bedöma hela koncernen i sin behandling av kommunens behov. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 119/16, Revisionsrapport – Granskning av målstyrning 
enligt god ekonomisk hushållning 
 
Verktyget KI-finans är anskaffat, där kommer alla lån att samlas. 
 
Ekonomistyrningsprinciper avrapporteras till kommunstyrelsen månatligen med uppehåll 
för sommarmånaderna. 
 
I rapporten uttrycks att målformuleringar behöver göras tydligare i mer mätbara mål vilket 
är en synpunkt som ges samtycke. Kommunen behöver i helhet jobba vidare med att 
bestämma och hitta bättre indikatorer. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-11-14 
 
Revisorernas bedömning och rekommendationer redovisas av revisorernas ordförande 
Ronny Ramberg, C. 
 
Granskningen syftar till att följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den 
föregående granskningens iakttagelser och bedömningar. 
 
Revisorerna bedömer att den nya modellen för målarbetet skapar en tydligare struktur, att 
aktiviteter genomförts och beslut fattats för att stärka styrmodellens funktionalitet. 
Kommunstyrelsens arbete till delar är ändamålsenligt, men att ett antal viktiga faktorer 
kvarstår för att nå en högre grad av ändamålsenlighet. 
 
Revisorerna rekommenderar att klargöra målkedjan med en tydligare koppling till de 
övergripande fyraåriga strategiska målen. Inte enbart utifrån de två perspektiven med 
underliggande perspektiv. 
 
Styrmodellens struktur främjar ett tvärsektoriellt arbete, då många av de uppdrag som 
kommunfullmäktige beslutar om gäller alla eller flera av kommunstyrelse, nämnder och 
bolag. Inom ramen för styrmodellen rekommenderas att det tvärsektoriella arbetet 
utvecklas och tydliggörs, där exempelvis någon av mottagarna av uppdraget utses som 
huvudansvarig för att hålla ihop gemensamma åtaganden. 
 
Rekommenderas att i beredningsprocessen i större utsträckning värdera indikatorernas 
åsatta värden och i vilken utsträckning som kommunen har inflytande över indikatorns 
utfall. Vidare säkerställa att det finns indikatorer som ger besked om de strategiska målens 
uppfyllelse och att dessa i tillräcklig omfattning hämtas från kommunens kärnverksamheter. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 119/16, Revisionsrapport – Granskning av målstyrning 
enligt god ekonomisk hushållning 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-10-18: 
 
att ordförande i revisionen redovisar rapporten i kommunfullmäktige i sam- 
     band med redovisning av svaret från kommunstyrelsen. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk 
     hushållning samt 
 
att godkänna kommunchefens svar, på revisionsrapporten. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk 
     hushållning samt 
 
att godkänna kommunchefens svar, på revisionsrapporten. 
-----  
Sändlista 
Revisionen 
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KF § 120/16 
KS § 188/16 
AU § 235/16   16/KS0094 
Icke verkställda beslut kvartal 2, 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 2, 2016 
 
Antal icke verkställda beslut: 5, 
Varav ett ärende övergått till LSS och ett ärende återtagits av sökanden under  
2:a kvartalet 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20140929 - 639 SoL Kontaktperson sagt upp 
uppdraget 

Kvinna 20141101 – 
20160527 

571 Övergår till personkrets LSS 
20160528 

Man 20150301 – 
20160411 

407 SoL Särskilt boende återtagit 
ansökan 

Kvinna 20150619 378 *SoL Särskilt boende brist på plats 
(lägenhet) 

Kvinna 20150618 396 LSS Personlig assistans – resursbrist 
lämplig personal 

*Meddelat, vill avvakta erbjudande under sommaren 
   
Antal dagar från beslut till rapportering (160630): 2 391 (2 050) 
Antal män: 2 (2) 
Antal kvinnor 3 (3) 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 120/16, Icke verkställda beslut kvartal 2, 2016  
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-09-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 2, 2016. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-09-27 kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 2, 2016. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 2, 2016. 
-----  
Sändlista  
Socialnämnden 
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KF § 121/16 
KS § 189/16 
AU § 213/16 15/KS0145 
Taxa sotning och rengöring 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad räddningschef Finn Jensen redovisar förslag på taxa för sotning och 
rengöring. 
 
Taxorna ska börja gälla från 2017-01-01. 
 
Direktionen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås beslutar  
2016-03-07 att anta taxor för sotning och rengöring och överlämna taxorna till respektive 
kommunfullmäktige för godkännande. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-24 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta taxa för sotning och rengöring att gälla från 2017-01-01. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-09-27 kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta taxa för sotning och rengöring att gälla från 2017-01-01. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och anta taxa för sotning och rengöring att gälla från 2017-01-01. 
-----    
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
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KF § 122/16 
KS § 216/16 
PU § 37/16   15/KS0046 
Komplettering Riktlinjer avseende tobak 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige antog riktlinjer avseende tobak 2015-11-16 § 134. 
 
Torsås kommun ska präglas av ett synsätt där rökfri arbetsmiljö är det normala och 
respekteras av anställda, besökare och andra som vistas i våra lokaler. En rökfri arbetsmiljö 
är också i linje med Torsås kommuns satsningar på frisk- och hälsovård. 
 
Komplettering i riktlinjer avseende tobak: 
 

SNUSNING 
På interna möten får man snusa men man får inte hantera snuset, alltså visa snuset eller 
byta snus under pågående möte. Man får heller inte slänga snus i papperskorgar i allmänna 
utrymmen. 
 

Personalutskottet föreslår 2016-10-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och komplettera Riktlinjer avseende tobak med ovanstående text  
     avseende snusning.  
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-10-18 kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och komplettera Riktlinjer avseende tobak med ovanstående text  
     avseende snusning.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och anta reviderade Riktlinjer avseende tobak med ovanstående text  
     avseende snusning.  
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KF § 123/16 
KS § 196/16 
AU § 223/16 
AU § 77/16 
KF § 16/16   16/KS0019 
Medborgarförslag – Köp in en så kallad ”hansabräda” alternativt en ”KTH 
Rescue” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johan Hellborg, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att samhällsbyggnadskontoret köper 
in en så kallad ”hansabräda” alternativt en ”KTH Rescue” med tillhörande ”långa linan” 
för att placeras hos Svenska SjöRäddningsSällskapet (SSRS) i Bergkvara hamn. 
    

Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Köp in en så kallad ”hansabräda” 
     alternativt en ”KTH Rescue” till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. Klarar inte 
nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Köp in en så kallad ”hansabräda” 
     alternativt en ”KTH Rescue” 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 2016-08-24 
 
Kommunchef Håkan Petersson har i beredningen samrått med räddningschef Hans 
Erlandsson för att inhämta sakkunskap i frågan.  
 
Räddningschefen har varit i kontakt med Sjöräddningssällskapet i Bergkvara och diskuterat 
det inkomna medborgarförslaget i relation till sällskapets uppdrag, utrustning och 
organisation. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 123/16, Medborgarförslag – Köp in en så kallad 
”hansabräda” alternativt en ”KTH Rescue” 
 
I dessa diskussioner framkom ett förslag där Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS) och 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås (RFET) under hösten 2016 tillsammans 
utreder, via kommande övningar, vilket behov respektive organisation har. Att därvid skapa 
förståelse för varandras kompetenser samt skapa rutiner för att på bästa sätt hjälpa 
medborgarna vid oönskade händelser. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-24 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Köp in en så kallad ”hansabräda” alternativt en 
     ”KTH Rescue” med hänvisning till kommunchefens och Räddningschefens 
     yttrande, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-09-27 kommunfullmäktige besluta: 
 

att avslå medborgarförslaget – Köp in en så kallad ”hansabräda” alternativt en 
     ”KTH Rescue” med hänvisning till kommunchefens och Räddningschefens 
     yttrande, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att avslå medborgarförslaget – Köp in en så kallad ”hansabräda” alternativt en 
     ”KTH Rescue” med hänvisning till kommunchefens och Räddningschefens 
     yttrande, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----    
Sändlista 
Johan Hellborg, Bergkvara  
Räddningschef Hans Erlandsson 
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KF § 124/16 
§ 5/16     16/KS0154  
Motion – Snabbt och stabilt bredband – större kommunalt ansvar 
  
Ärendebeskrivning  
 
För andra gången skriver Centerpartiet en motion om snabbt och stabilt bredband, det vill 
säga hastigheter på 100 Mbit per sekund eller mer. En rättighet för företagare och invånare 
i hela vår kommun. 
 
Eva-Kristina Berg, Christofer Johansson, och Linda Eriksson samtliga Centerpartiet 
hemställer i en motion att Torsås kommun får i uppdrag att omgående ta ett handfast 
administrativt och ekonomiskt ansvar i utbygganden av snabbt och stabilt bredband, 100 
Mbit per sekund eller mer, i hela vår kommun, speciellt där inte kommersiella aktörer 
agerar. 
 
Första gången hemställer Eva-Kristina Berg, Marcus Johansson, Christofer Johansson, 
Tony Schäfer, Magnus Rosenborg och Linda Eriksson samtliga Centerpartiet i en motion att 
Torsås kommun får i uppdrag att finna en modell ”Torsås modellen” där alla företag och 
invånare i vår kommun garanteras och erbjuds stabilt och snabbt bredband, det vill säga 
hastigheter på 100 Mbit per sekund eller mer.  
Centerpartiet begär även en strategi och en handlingsplan (exempel fem årig) på hur 
kommunen etappvis ger medborgare och företagare tillgång till bredbandstjänsten. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2016-07-19 § 23 att överlämna motionen till 
kommunchefen för beredning. 

 
Kommunfullmäktiges presidiums beredning 2016-11-02 
 
Som underlag för beredning av motionen föreligger tidigare inlämnad motion – Snabbt och 
stabilt bredband – en rättighet för företagare och invånare i Torsås daterad 2015-12-08.  
 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2016-11-02 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att med hänvisning till tidigare inlämnad motion – Snabbt och stabilt bredband – en  
   rättighet för företagare och invånare i Torsås daterad 2015-12-08 som är under 
   beredning, så lämnas inlämnad motion – Snabbt och stabilt bredband – större 
   kommunalt ansvar, utan beredning och återsänds till motionärerna.  

     
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänvisning till tidigare inlämnad motion – Snabbt och stabilt bredband – en  
   rättighet för företagare och invånare i Torsås daterad 2015-12-08 som är under 
   beredning, så lämnas inlämnad motion – Snabbt och stabilt bredband – större 
   kommunalt ansvar, utan beredning och återsänds till motionärerna.  
-----  
Sändlista Eva-Kristina Berg, Christofer Johansson, och Linda Eriksson samtliga Centerpartiet  
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KF § 125/16   16/KS0155 
Motion – Vattenförsörjning 

 
Ärendebeskrivning 
 
Nils Gustling och Lisa Klasson, Centerpartiet hemställer i en motion att Torsås kommun får 
i uppdrag att omgående påbörja arbetet med att säkerställa att vi klarar vattenförsörjningen 
även om Kalmar kommun inte kan leverera. 
 
Med anledning av rådande låg grundvattennivåer, som inte förväntas förbättras under 
överskådlig tid, ser Centerpartiet ett starkt behov av att kunna säkerställa kommunal 
vattenförsörjning även om inte Kalmar kommun kan leverera. 
 
Tekniska nämndens ordförande Roland Swedestam, S informerar om att avtal är 
tecknat med Kalmar kommun till år 2022 med förlängning fem år i sänder. 
Reservoar finns i Söderåkra som klaras sig i två dygn och en reservvattentäkt finns i 
Bergkvara.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att motionen – Vattenförsörjning överlämnas till kommunchefen/kommunstyrelsen för  
     beredning. 

 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden/ 
fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen/Kommunstyrelsen 
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KF § 126/16   16/KS0162 
Avsägelse politiskt uppdrag i bildningsnämnden, SD 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Mikael Johansson, SD avsäger sig sitt politiska uppdrag som ersättare inom 
bildningsnämnden. 
 
Förslag föreligger på ersättare efter avgångne ledamot Mikael Johansson, SD från 
Sverigedemokraterna: 
 
Ny ersättare i bildningsnämnden: Janita Kirchberg, SD. 
 

Kommunfullmäktige beslutar:  
 
att inkommen avsägelse från ledamot Mikael Johansson, SD godkänns samt 
 
att ny ersättare i bildningsnämnden utses Janita Kirchberg, SD. 
-----  
Sändlista 
Mikael Johansson, SD 
Janita Kirchberg, SD 
Bildningsnämnden 
Personalavdelningen 
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KF § 127/16    16/KS0164  
Motion – Åldersbedömning av ensamkommande barn 
  
Ärendebeskrivning  
 
Martin Kirchberg och Janita Kirchberg, SD hemställer i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar att Torsås kommun genomför en medicinsk åldersbedömning på ensam-
kommande barn om detta inte redan gjorts. 
 
Sverigedemokraterna anser att kommunen har ett stort ansvar för att inte placera vuxna 
tillsammans med barn samt att Torsås kommun måste ta sitt ansvar för barnen i de 
kommunala verksamheterna och därför ta initiativ till att åldersbedömningar genomförs.  
 
Ordförande Ann-Britt Mårtensson, S informerar om att motionen inte kan ställas eftersom 
medicinsk åldersbedömning ingår inte i den kommunala kompetensen. 
 

Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar att motionen ska få ställas. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att 
motionen inte får ställas. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att motionen – Åldersbedömning av ensamkommande barn lämnas utan beredning och  
    återsänds till motionärerna. 
-----  
Sändlista 
Martin Kirchberg och Janita Kirchberg, SD 
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KF § 128/16    16/KS0165  
Motion – Policy för förtroendevaldas verksamhetsbesök 
  
Ärendebeskrivning  
 
Martin Kirchberg och Janita Kirchberg, SD hemställer i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en policy för verksamhetsbesök 
baserat på innehållet i motionen. 
 
För att få insikt i kommunens verksamheter och kunna bedöma hur de ska prioriteras och 
förbättras så förefaller det rimligt och önskvärt att fullmäktigeledamöter ska få besöka 
kommunens verksamheter. Nämnds- och styrelseledamöter bör besöka sina egna 
verksamheter. Policyn ska omfatta ordinarie kommunfullmäktigeledamöter samt nämnds-, 
styrelseledamöter och ersättare i den nämnd/styrelse vars verksamhet avses.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen – Policy för förtroendevaldas verksamhetsbesök till kommun- 
     chefen/kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden/ 
fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen/kommunstyrelsen 
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KF § 129/16    16/KS0167  
Motion – Badplatser i Torsås kommun 
  
Ärendebeskrivning  
 
Lisa Klasson, C hemställer i en motion att kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i 
uppdrag att ta framkriterier för vad som anses som badplats i kommunen samt inrätta ett 
bidrag för skötsel av badplatser. Skötselbidraget bör vara uppdelat i två delar; en del som är 
årlig samt ytterligare en del som utbetalas mot uppvisande av redovisning/kvitton för 
åtgärder så som lagning av brygga etc 
 
Närheten till havet ger Torsås kommun flera vackra badplatser att välja på sommartid. 
Badplatserna utgör viktiga fritids- och rekreationsområden som lockar såväl 
kommuninvånare som turister. Ett fåtal är kommunala och övriga sköts av lokala 
föreningar. Underhållet av badplatserna kan utgöra en betydande utgift för föreningarna. 
Eftersom resurserna ofta är begränsade hos föreningarna är risken stor att de på sikt 
beslutar sig för att sluta underhålla badplatserna. 
 
Föreningar som sköter badplatser i kommunen borde få bidrag till skötsel.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen – Badplatser i Torsås kommun till kommunchefen/ 
    kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden/ 
fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen/kommunstyrelsen 
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KF § 130/16    16/KS0168  
Motion – Delade turer 
  
Ärendebeskrivning  
 
Frida Portin, C hemställer i en motion att Torsås kommun får i uppdrag att i dialog med 
berörda personalgrupper inom vård och omsorg finna moderna, resurseffektiva och 
ekonomiskt hållbara anställningsformer som tar bort de delade turerna. 
 
Delade turer är sedan länge ett välkänt och omdiskuterat dilemma bland medarbetare inom 
vård och omsorg. Många är missnöjda över sina delade turer, att ha två arbetspass under 
samma dag med en längre obetald paus däremellan.  
 
Delade turer upplevs som besvärliga. Vanliga konsekvenser av de långa arbetsdagarna är 
trötthet, stress, sömnsvårigheter samt negativ inverkan på det sociala livet och familjelivet. 
Det är dessutom en jämställdhetsfråga bland kommunanställda, då delade turer till stor del 
berör anställd personal som är kvinnor. 
 
Som attraktiv arbetsgivare i sydostregion är delade turer för personal inom vård och 
omsorg en omodern anställningsform. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen – Delade turer till personalutskottet för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden/ 
fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Personalutskottet 
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KF § 131/16    16/KS0169  
Motion – Sahara 
  
Ärendebeskrivning  
 
Christofer Johansson, C hemställer i en motion att Torsås kommun får i uppdrag att i 
dialog med berörda parter, ex. skolans idrottslärare, idrottsföreningar, pensionärs-
föreningar, vårdcentralen och kommunens skötselpersonal utveckla området till välskött 
och välkomnande friskvårds område, som stimulerar rörelse och fysik aktivitet för alla. 
Detta så att området stärkas av de intilliggande faciliteterna som sporthall, skola, kyrkans 
förskola, vårdcentral och närhet till allmänna kommunikationer. Utvecklingen av området 
ska vara ekonomiskt och förvaltningsmässigt hållbart. 
 
Idrottsplats Saharas bristfälliga förvaltning och skötsel har under många varit uppe för 
diskussion. Vad ska området användas till, hur ska det användas, vem ansvarar för 
förvaltning och investeringar är exempel på frågor som har ältats och därmed gjort att 
området är slitet och eftersatt.  
 

Idrottsplats Sahara – mitt i Torsås hjärta – med närhet till både sporthall och skolor har ett 
ypperligt läge för att främja och stimulera fysisk aktivitet, för såväl skolungdomar som 
övriga kommuninvånare.  Ökad fysisk aktivitet vet vi ger positiva hälsoeffekter.  
 
Centerpartiet ser att Sahara området utvecklas till ett tillgängligt och välskött friskvårds 
område som stimulerar rörelse och fysik aktivitet för alla, såväl gammal som ung.  
 

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