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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 Nej  

Ann-Britt Mårtensson, S Ja   

Maria Karlsson, C Ja   

Roland Swedestam, S Ja   

Per Olov Vickius, SD Nej       

Mona Magnusson, M Ja   

Marcus Johansson, C Ja   

Christina Lönnqvist, S Nej Agneta Eriksson, S 

Margareta Ohlin, L Ja   

Eva-Kristina Berg, C Ja   

Per-Olov Karlsson, SD Nej       

Sören Bondesson, S Ja  

Sten Bondesson, C Ja  

Jill Jonsson, S  Ja   

Staffan Kromnow, M Ja   

Janita Kirchberg, SD Nej  

Åsa Haglund – Rosenborg, C Ja   

Lars Sjöholm, MP Ja   

Hans Larsson, S  Ja   

Mats Olsson, KD Nej Anna Olausson, KD 

Linda Eriksson, C Ja   

Kerstin Ahlberg, S Ja   

Kent Freij, SD Ja  

Lena Gustafsson, V    Ja   

Johan Petersson, L Ja       

Roger Isberg, S Nej Monica Anderberg, S 

Lisa Klasson, C  Nej Östen Barrdahl, C 

Susanne Rosén, S Nej Bernt Nykvist, S 

Nicklas Thorlin, SD Ja         

Jan-Olof Olsson, C Ja   

Ewy Svensson, M Ja   

Björn Petersson, S Ja      

Frida Portin, C Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 14 - 31    
 
§ 14 Allmänhetens frågestund 
§ 15 Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Torsås kommun  
§ 16 Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Kvilla 
§ 17 Bredbandsstrategi 
§ 18 Rehabiliteringspolicy i Torsås kommun 
§ 19 Rekryteringspolicy i Torsås kommun 
§ 20 Policy mot våld och hot i arbetslivet 
§ 21 Revidering, Policy för uppvaktningar i Torsås kommun 
§ 22 Remiss angående valkretsindelning vid 2018 års val till landstingsfullmäktige 
§ 23 Avsägelse politiska uppdrag, Socialdemokraterna 
§ 24 Avsägelse politiskt uppdrag, Centerpartiet 
§ 25 Medborgarförslag – Vandringsleden, Ragnabo 
§ 26 Medborgarförslag – Åtgärda banvallen mellan Gullaboås och Torsås 
§ 27 Motion – Välkomnande av nya medborgare 
§ 28 Motion – Mjölnerskolans scen/salong 
§ 29 Medborgarförslag – Torsås kommun en städad kommun 
§ 30 Medborgarförslag – Bristfällig skyltning 
§ 31 Motion – Sommarförskola på olika platser i kommunen 
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KF § 14/17     17/KS0005 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Peter och Maria Magnussons frågor gällande Hemvind AB:s ansökan om etablering av 
vindkraftverk på fastigheterna Torsås kommun Strömby 3:9–3:12. 
 
1) Hur ställer sig kommunfullmäktige till etablering av en vindkraftspark i det som i 

översiktsplanen punkt 5.9.3 tredje stycket beskrivs som ett unikt område, citat ”Det 
finns stora områden i denna del av kommunen som kan betecknas som opåverkade 
och tysta. Dessa områden bör inventeras och bevaras då de utgör en stor resurs för 
Strömby kommundel.” Vi hänvisar också till kapitel 11 som berör övrig natur och 
kulturvärden. Vidare anges i kapitel 12 om naturens värde för turism. Hur många 
vindkraftverk är totalt projekterade i Norra kommundelen? 
 

2) Ni skriver om naturen och kulturens betydelse för både boende och turismen. Hur 
ställer ni er till konflikten mellan de många människornas och turisternas nyttjande av 
naturen och den enskilda markägarens intresse?  
 

3) Hur ställer sig kommunfullmäktige till att fatta stora och långtgående beslut om 
exploatering av vindkraftpark för kommande generationer när man har planer på att ta 
bort det tematiska tillägget för vindkraft?  
 

4) Vilken trovärdighet tillmäter kommunfullmäktige de rapporter som kompletterar 
Hemvinds ansökan då dessa genomförts av exploatörerna själva? Vilar rapporterna på 
vetenskaplig grund?  
 

5) Vilken bedömning gör kommunfullmäktige av exploatörens finansiella förmåga och 
seriositet att genomföra ett miljonprojekt? Vilka krav på redovisning av finansiering 
ställs? Kan ett eventuellt tillstånd överlåtas och gör i så fall kommunen vederbörliga 
prövningar av förvärvaren? Vilken typ av säkerheter, bankgarantier eller annat kräver 
kommunen i denna typ av projekt?    
 

6) Hur ser kommunens tillsynsplan ut för de vindkraftsverk som beviljats men med 
restriktioner t.ex. vindstyrka eller ljusförhållanden?  Hur följs den? 
 

7) Kan det finnas anledning att avvakta utfallet av ärendet med etableringen i Kvilla innan 
man tar sig an nya vindkraftsparker? Det ligger också i linje med att man för 
närvarande tänker ta bort det tematiska tillägget som anses obsolet.  
 

8) Är ni politiker intresserad av att träffa de som berörs av utbyggnaden av vindkraft i 
Strömby kommundel? 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 14, Allmänhetens frågestund 
 
Christer Brosson från Oskarshamn även ägare till fritidshus i Torsås kommun visar ett 
bildspel, Synpunkter apropå vindkraftsetablering i Torsås kommun. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S kommunstyrelsens ordförande anser att frågorna är många och 
omfattande och som förtjänar ett skriftligt svar, som kommer att lämnas på 
kommunfullmäktige 2017-04-24. 
 
Hans Larsson, S ordförande i bygg- och miljönämnden informerar om att ärendet avseende 
etablering av vindkraftverk i Strömby ska beredas för att bygg- och miljönämnden ska 
kunna lämna ett yttrande (veto) till nämnden i maj 2017. 
 
Peter Magnusson vill att yttrandetiden förlängs till maj även för de som berörs. 
 
Ordförande Ann-Britt Mårtensson, S sammanfattar: 
 
1. Ärendet återkommer skriftligt i kommunfullmäktige 2017-04-24. 
2. Bygg- och miljönämnden kommer att sätta sig in i ärendet och lämnar ett yttrande 

(veto) i bygg- och miljönämndens sammanträde i maj 2017. 
3. Det finns politiker som är intresserade av att träffa de som berörs av utbyggnaden av 

vindkraft i Strömby kommundel. 
-----  
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KF § 15/17 
KS § 36/17 
AU § 40/17 
KS § 226/15 
AU § 257/15  15/KS0184 
Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje mandatperiod pröva om 
översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i plan- och bygglagens 3kap 5§: 
 

Av översiktsplanen ska framgå 
 
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 
   vattenområden, 
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
   bevaras, 
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa  
   gällande miljökvalitetsnormer, 
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och  
   samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer 
    och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, 
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,   
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 
    kap. 18 e § första stycket miljöbalken. Lag (2014:224).  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att bygg- och miljönämnden ges i uppdrag 
att pröva gällande översiktsplans aktualitet.  
 
Plangruppen föreslås vara styrgrupp för arbetet med aktualitetsförklaringen. 
 
Bygg- och miljönämnden ska redovisa sitt resultat till kommunfullmäktige. Därefter kan, 
vid behov, en process för revidering av översiktsplanen påbörjas. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 

att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att pröva översiktsplanens aktualitet 
     i enlighet med gällande lagstiftning, 

att plangruppen får i uppdrag att vara styrgrupp för arbetet med aktualitets- 
     förklaringen. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 15/17, Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Torsås 
kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-09-22: 

att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att pröva översiktsplanens aktualitet 
     i enlighet med gällande lagstiftning, 

att plangruppen får i uppdrag att vara styrgrupp för arbetet med aktualitets- 
     förklaringen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-02-07 
 
Bakgrund 

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje mandatperiod pröva om 
översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i plan- och bygglagens 3kap 5§.  
 
I samband med att kommunfullmäktige minst en gång under varje mandat-period ska 
ompröva översiktsplanen ska länsstyrelsen lämna en samman-fattande redogörelse över 
sådana statliga intressen som kan vara av betydelse för kommunens ställningstagande. 
Någon sådan redogörelse har inte inkommit.  
 
Dokument som utgör kommunens översiktsplan; 
Torsås kommuns översiktsplan ”Torsås 2010”, laga kraft 2011-06-21. 
Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft, laga kraft 2011-06-21. 
Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vatten- och avlopp, laga kraft 2016-04-07 
 
En bedömning av översiktsplaneringens olika temaområden har skett på en strategisk, 
övergripande nivå.  
 
Samhällen och tätbebyggda områden 
Kapitlet är i stora drag aktuellt. Vid en översyn av översiktsplanen bör befintliga 
utvecklingsområden justeras mot underlag som tillkommit efter 2010, t ex länsstyrelsens 
underlag för översvämning och översynen av strandskyddsområden.  
 
Kommunikationer och transporter 
Kapitlet är i stora drag aktuellt. Sedan planen antogs har ett åtgärdsvalsplan tagits fram för 
”förbifart E22” där en vägkorridor redovisas. Vid en översyn av översiktsplanen bör 
vägkorridoren inarbetas. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 15/17, Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Torsås 
kommun 
 
Vatten 
Kapitlet är i stora drag aktuellt. De delar som berör dagvatten har ersatts av det tematiska 
tillägget för vatten- och avlopp. Kommunen deltar i ett regionala arbete för att ta fram ett 
underlagsmaterial för havsplanering. Detta beräknas färdigställt hösten 2017. Vid en 
översyn av översiktsplanen bör detta material inarbetas. 
 
Riksintressen samt övriga kultur- och naturvärden 
Kapitlen är i stora drag aktuella. Om man önskar utveckla och skydda vissa områden 
behöver ett fördjupat underlag tas fram, t ex ett naturmiljöprogram och ett 
kulturvårdsprogram. Arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram pågår och beräknas 
färdigställt hösten 2018. 
Vid en översyn av översiktsplanen bör dessa underlag inarbetas. 
 
Näringsliv 
Kapitlet är i stora drag aktuellt. Inför en översyn av översiktsplanen bör ett underlag för 
näringslivets behov tas fram och inarbetas. 
 
Miljö- och riskfaktorer 
Kapitlet är i stora drag aktuellt. Sedan planen antogs har nya riktlinjer för ett klimatanpassat 
bostadsbyggande tagits fram av länsstyrelsen. Vid en översyn av översiktsplanen bör dessa 
riktlinjer inarbetas. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen 
Kapitlet är i stora drag aktuellt. Sedan planen antogs har ny lagstiftning tillkommit som 
visar att översiktsplanen även bör redovisa miljökvalitetsnormer och miljömålsaspekten. 
Vid en översyn av översiktsplanen bör därför miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras 
med detta. 
 
TÖP vindkraft 
Det tematiska tillägget är inte aktuellt. Vindkraftsverken har ökat i storlek vilket förändrar 
bullervärden och gör plankartan inaktuell. Vid en översyn av översiktsplanen bör därför ett 
nytt avsnitt om vindkraft tas fram. 
 
TÖP Vatten- och avlopp 
Det tematiska tillägget är i stora drag aktuell. Vid en översyn av översiktsplanen bör 
tillägget inarbetas. 
 
Den översiktliga planeringens övriga kapitel är i stora drag aktuella. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 15/17, Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Torsås 
kommun 
 

Lagstöd 
Plan- och bygglagen 3kap 5, 27-28§§. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2017-01-18 föreslå kommunstyrelsen att översiktsplanen 
”Torsås 2010” samt det tematiska tillägget för vatten- och avlopp huvudsakligen förklaras 
aktuella samt att det tematiska tillägget för vindkraft upphävs. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att översiktsplanen ”Torsås 2010” samt det tematiska tillägget för vatten- och 
     avlopp huvudsakligen förklaras aktuella,  
 
att det tematiska tillägget för vindkraft upphävs. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-28 kommunfullmäktige besluta: 
 
att översiktsplanen ”Torsås 2010” samt det tematiska tillägget för vatten- och 
     avlopp huvudsakligen förklaras aktuella,  
 
att det tematiska tillägget för vindkraft upphävs. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2017-03-20 
 
Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
yrkandet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att översiktsplanen ”Torsås 2010” samt det tematiska tillägget för vatten- och 
     avlopp huvudsakligen förklaras aktuella,  
 
att det tematiska tillägget för vindkraft upphävs. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 16/17 
KS § 38/17 
AU § 42/17 17/KS0022 
Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Kvilla 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med VA-planen definierades de områden där kommunen enligt Lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412) har ett ansvar för försörjningen med vatten och 
spillvatten. 
 
Ett av dessa områden är Kvilla, beläget cirka 1,5 kilometer väster om Torsås samhälle. I 
området finns 34 fastigheter som bildar en sammanhängande bebyggelse där avståndet 
mellan gränsande fastigheter är mindre än 100 meter (utgående från fastighetens 
adresspunkt).  
 
Tät bebyggelse och små fastigheter medför en risk att enskilda avlopps-anläggningar 
förorenar dricksvattentäkter eftersom tillräckligt skyddsavstånd kan vara svårt att få till. 
Kvilla är också beläget i ett område med genom-släppliga jordarter vilket ytterligare ökar 
risken för att dricksvattentäkter blir påverkade. Med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa ska området omfattas av kommunens ansvar att ordna allmän Va-anläggning. 
 
De fastigheter som inte omfattas av kommunens ansvar är skyldiga att ordna enskilda 
avloppsanläggningar. När det nya verksamhetsområdet byggs ut med en allmän Va-
anläggning kommer närliggande fastigheter att erbjudas möjlighet till enskild anslutning. 
 
Förslag till nytt verksamhetsområde har kommunicerats med berörda fastighetsägare och 
två fastighetsägare har lämnat synpunkter. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-12-15 § 53 att föreslå kommunfullmäktige att utöka 
verksamhetsområdet för den allmänna Va-anläggningen att även omfatta fastigheter i 
Kvilla. Se aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka verksamhetsområdet för den allmänna Va-anläggningen att även 
     omfatta fastigheter i Kvilla.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 16/17, Utökning av verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp i Kvilla 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-28 kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka verksamhetsområdet för den allmänna Va-anläggningen att även 
     omfatta fastigheter i Kvilla del av 1:32, 1:34, del av 1:8, 2:16, 2:17, 2:20, 
     2:23, 2:24, 2:32, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:38, del av 2:39, del av 2:40, del av  
     2:6, del av 2:7, del av 5:14, 5:38, 5:39, 5:41, 5:43, 5:44, 5:45, 5:57, 5:70, 5:71,  
     5:73, 5:75, 5:78, 5:81, 5:83, del av 10:1. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2017-03-20 
 
Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige har beslutat bifalla 
yrkandet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utöka verksamhetsområdet för den allmänna Va-anläggningen att även 
     omfatta fastigheter i Kvilla del av 1:32, 1:34, del av 1:8, 2:16, 2:17, 2:20, 
     2:23, 2:24, 2:32, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:38, del av 2:39, del av 2:40, del av  
     2:6, del av 2:7, del av 5:14, 5:38, 5:39, 5:41, 5:43, 5:44, 5:45, 5:57, 5:70, 5:71,  
     5:73, 5:75, 5:78, 5:81, 5:83, del av 10:1. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 17/17 
KS § 53/17 17/KS0062 
Bredbandsstrategi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 

Kommunen har utvärderat olika alternativ för att möjliggöra en utbyggnad av bredband via 
fiber till 100 procent av hushåll och företag i kommunen. Tätorterna i kommunen har 
sedan tidigare erbjudits fiber från marknadens aktörer men landsbygden kvarstår. 
Kommunens ambition har varit att hitta en partner som kan säkerställa ett erbjudande till 
100 procent av landsbygden. I beredningsarbete har klara och tydliga delar kunnat 
kristalliseras ut.  
 
Det är viktigt att i sammanhanget kunna erbjuda fiberanslutning till 100 procent av 
permanentboende, fritidshus och företag i landsbygden. Det är av avgörande betydelse att 
hitta en samarbetspartner som kan ansvara för planering, projektering och anläggande av 
fiberinfrastruktur, med erforderlig fiber, kanalisation och noder i den omfattning och i 
enlighet med Torsås kommun behöver för att uppnå målsättningen 100 procent. Det är 
även av väsentlig vikt att den partner Torsås väljer även kan vara behjälplig i att realisera en 
digital agenda och framtiden vara med att utveckla framtidens välfärdstjänster. 
 
Ärendets ställningstaganden  
 
För att säkerställa en utbyggnad i enlighet med ställd målsättning behöver Torsås kommun 
bära en viss ekonomisk del i en uppdelad saminvestering rörande den fiberinfrastruktur 
som måste till för ändamålet. Det är viktigt att hitta en balans av den uppdelade 
investeringens ingående delar och en nivå på vad de samverkande parterna kan bära i en 
rimlig kalkyl, en kalkyl som på bästa sätt skapar förutsättningar att uppnå gemensamma 
mål. Det är därför angeläget att Torsås kommun väljer den partner som upplevs ha den 
mest troliga och mest fördelaktiga kalkylen för att kunna erbjuda alla i Torsås kommun 
möjlighet till bredband via fiber. Kalkylen måste baseras på rimlig kostnad för slutkund, en 
troligt säker anslutningsgrad, en rimlig tidshorisont för utbyggnad samt därvid en trovärdig 
utbyggnadsplan som kan accepteras av båda parter.  
 
Den del av investeringen som Torsås kommun kan hantera måste helt baseras på hur stor 
kostnad som kan finnas över tid inom en kommunal driftsbudget. Den investeringen som 
görs behöver skrivas ner i enlighet med ordinarie investeringsrutiner gällande för 
kommunen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 17/17, Bredbandsstrategi 
 
Med anledning av det som framkommit, den målsättning som finns given bedömer 
ärendets tjänstemannaberedning att IP-Only är den bästa partner att samverka och 
saminvestera med i frågan. Vidare som är det tjänstemannaberedningens uppfattning att  
15 miljoner kronor är den nivå av investering Torsås kommun kan hantera i volym av 
investering i fiberinfrastruktur.  

 
Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C, Roland Swedestam, S, Kent Freij, SD, Johan Petersson, L och 
Lena Gustafsson, V yrkar bifall på förslaget. 
 
Vid ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
förslaget. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2017-03-20 kommunfullmäktige besluta: 
 
att avsätta 15 miljoner kronor av investeringsmedel, vilka lånefinansieras, avsett  
     för saminvestering i fiberinfrastruktur inom Torsås kommun, 
 
att ge kommunstyrelsen uppdrag att teckna avsiktsförklaring med IP-Only 
     som därvid utgör grund för parterna att i samverkan erbjuda fiberutbyggnad  
     i Torsås kommun med målsättningen att 100 procent av hushåll och företag  
     ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast 2020, 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram ett fullständigt  
     samverkansavtal och en gemensam överenskommen utbyggnadsplan. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2017-03-20 
 
Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S, Christofer Johansson, C, Marcus Johansson, C, Kent Freij, SD 
och Ewy Svensson, M yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Vid ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
yrkandet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 17/17, Bredbandsstrategi 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avsätta 15 miljoner kronor av investeringsmedel, vilka lånefinansieras, avsett  
     för saminvestering i fiberinfrastruktur inom Torsås kommun, 
 
att ge kommunstyrelsen uppdrag att teckna avsiktsförklaring med IP-Only 
     som därvid utgör grund för parterna att i samverkan erbjuda fiberutbyggnad  
     i Torsås kommun med målsättningen att 100 procent av hushåll och företag  
     ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast 2020, 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram ett fullständigt  
     samverkansavtal och en gemensam överenskommen utbyggnadsplan. 
-----  
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KF § 18/17 
KS § 41/17 
PU § 9/17 17/KS0034 
Rehabiliteringspolicy i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Då arbetssättet i den tidigare beslutade rehabiliteringspolicyn i viss mån frångåtts av olika 
skäl krävde denna en uppdatering. För att göra det möjligt att utveckla tjänsteutövandet 
utan att bryta mot grundläggande policy föreslår personalavdelningen därför en avskalad 
policy – en mer tidlös avsiktsförklaring till vilken kan läggas en handbok där 
rehabiliteringsarbetet kan beskrivas i detalj. 
 
Tanken med förslaget har därför varit att i stora drag behålla grunderna från tidigare 
dokument, men uppdaterat för att fokusera på vad som ska göras, snarare än hur 
förvaltandet av denna policy ska gå till praktiskt. 
 
Sjukfrånvaron är ett genomgående problem i Sverige överlag. Även om Torsås kommun 
redan vidtagit mått och steg för att minska ökningen tror vi att en förenklad och förtydligad 
rehabiliteringspolicy stärker denna satsning. 
 

Personalutskottet föreslår 2017-01-31 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta; 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2002-06-19 § 35 avseende 
     rehabiliteringspolicy i Torsås kommun,  
 
att godkänna och anta upprättad Rehabiliteringspolicy i Torsås kommun.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2002-06-19 § 35 avseende 
     rehabiliteringspolicy i Torsås kommun,  
 
att godkänna och anta upprättad Rehabiliteringspolicy i Torsås kommun.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2002-06-19 § 35 avseende 
     rehabiliteringspolicy i Torsås kommun,  
 
att godkänna och anta upprättad Rehabiliteringspolicy i Torsås kommun.  
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KF 1 19/17 
KS § 42/17 
PU § 10/17 17/KS0035 
Rekryteringspolicy i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 

Syftet  

Sökandet efter nya medarbetare är sammantaget en av kommunens största investeringar 
och en nödvändig sådan. De nuvarande dokumenten är välgjorda, men det finns luckor och 
överlappningar mellan de olika delarna av processen. Därför vill vi nyttja det bästa av de 
existerande dokumenten, tillsammans med inspiration från andra kommuners 
rekryteringspolicy, för att få en översikt av rekryteringskedjan i sin helhet. Vi hoppas detta 
ska leda till att processen blir tydligare – då en rekryterande chef får ett dokument att 
förhålla sig till, snarare än flera – och mer enhetlig i hela kommunen. 
 
Tanken är att policydokumentet ska följas av en handbok med uppdaterade praktiska tips, 
råd och detaljbeskrivningar, men att själva grundtanken i kommunens rekrytering är och 
förblir att en ny medarbetare inte är något vi tar lätt på. 
  
Den nya policyn ska ersätta följande: 
 
1. Rutin för tillsättning av tjänster och vikariat inom Kommunals avtalsområde I 

Torsås kommun ska alla ha samma grundrättigheter. Den typ av rutiner som 
dokumentet innehåller ska gälla för alla avtalsområden. Vissa rutiner har införlivats i 
den nya policyn, andra förväntas komma med i handboken, ytterligare andra är 
reglerade i svensk lag. 
 

2. Riktlinjer för platsannonsering 
Annonsering bör vara ett steg i rekryteringsprocessen, inte en egen process. Därför blir 
den en del av det större dokumentet. 
 

3. Riktlinjer och rutiner vid rekrytering och introduktion 
Som grunddokument sett är riktlinjen väl utformad, men är dels bara en riktlinje och 
dels mycket kortfattad varför den saknar vissa viktiga delar. Grundtanken är samma, 
men det nya dokumentet har tagit inspiration av andra bra kommunpolicys för att ge en 
stadigare grund. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 19/17, Rekryteringspolicy i Torsås kommun 
 
Personalutskottet föreslår 2017-01-31 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta; 
 
att upphäva tidigare beslut avseende rutin för tillsättning av tjänster och 
     vikariat inom kommunals avtalsområde, riktlinjer för platsannonsering och  
     riktlinjer och rutiner vid rekrytering och introduktion,  
 
att godkänna och anta upprättad Rekryteringspolicy i Torsås kommun med  
     komplettering: 
 
Om en medarbetare säger upp sin anställning och omedelbart söker sin gamla tjänst vid 
ordinarie rekryteringsprocess, i syfte att förändra sina anställnings-villkor, är det av vikt att 
påtala att medarbetaren inte äger företräde till anställningen. Om man efter avslutad 
ordinarie rekryteringsprocess enbart har nyss nämnda medarbetare som kandidat så skall 
tjänsten utannonseras igen alternativt genomgå ett searchförfarande. Torsås kommun har 
avtal med rekryteringsföretag, antingen via Kommentus eller via egen upphandling, och ska 
således avropa searchuppdrag alternativt rekryteringsstöd av dessa företag. Om det även 
efter denna process enbart kvarstår samma kandidat som nyss sagt upp sig från samma 
tjänst, så kan nyss nämna kandidat erbjudas tjänsten.” 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-28 kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva tidigare beslut avseende rutin för tillsättning av tjänster och 
     vikariat inom kommunals avtalsområde, riktlinjer för platsannonsering och  
     riktlinjer och rutiner vid rekrytering och introduktion,  
 
att godkänna och anta upprättad Rekryteringspolicy i Torsås kommun med  
     komplettering: 
 
Om en medarbetare säger upp sin anställning och omedelbart söker sin gamla tjänst vid 
ordinarie rekryteringsprocess, i syfte att förändra sina anställningsvillkor, är det av vikt att 
påtala att medarbetaren inte äger företräde till anställningen. Om man efter avslutad 
ordinarie rekryteringsprocess enbart har nyss nämnda medarbetare som kandidat så skall 
tjänsten utannonseras igen alternativt genomgå ett searchförfarande. Torsås kommun har 
avtal med rekryteringsföretag, antingen via Kommentus eller via egen upphandling, och ska 
således avropa searchuppdrag alternativt rekryteringsstöd av dessa företag. Om det även 
efter denna process enbart kvarstår samma kandidat som nyss sagt upp sig från samma 
tjänst, så kan nyss nämna kandidat erbjudas tjänsten.” 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 19/17, Rekryteringspolicy i Torsås kommun 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2017-03-20 
 
Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige har beslutat bifalla 
yrkandet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att upphäva tidigare beslut avseende rutin för tillsättning av tjänster och 
     vikariat inom kommunals avtalsområde, riktlinjer för platsannonsering och  
     riktlinjer och rutiner vid rekrytering och introduktion,  
 
att godkänna och anta upprättad Rekryteringspolicy i Torsås kommun med  
     komplettering: 
 
Om en medarbetare säger upp sin anställning och omedelbart söker sin gamla tjänst vid 
ordinarie rekryteringsprocess, i syfte att förändra sina anställningsvillkor, är det av vikt att 
påtala att medarbetaren inte äger företräde till anställningen. Om man efter avslutad 
ordinarie rekryteringsprocess enbart har nyss nämnda medarbetare som kandidat så skall 
tjänsten utannonseras igen alternativt genomgå ett searchförfarande. Torsås kommun har 
avtal med rekryteringsföretag, antingen via Kommentus eller via egen upphandling, och ska 
således avropa searchuppdrag alternativt rekryteringsstöd av dessa företag. Om det även 
efter denna process enbart kvarstår samma kandidat som nyss sagt upp sig från samma 
tjänst, så kan nyss nämna kandidat erbjudas tjänsten.” 

-----  
Sändlista  
Personalavdelningen 
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KF § 20/17 
KS § 43/17 
PU § 11/17 17/KS0036 
Policy mot våld och hot i arbetslivet 
 
Ärendebeskrivning 
 

Syftet  

Den nya policyn är huvudsakligen en strukturell uppdatering, där till exempel 
riskbedömning och utbildning visas som en del av vårt fortlöpande systematiska 
arbetsmiljöarbete. Eftersom det inte i nuläget finns någon plan för en kommunal handbok 
om hantering av våld och hot har vi utökat mängden tips och råd till både chefer och 
anställda.  
 
Detta gör dokumentet mindre till ett klassiskt policydokument och mer påtagligt 
användbart som en riktlinje eller rutin. Anledningen till att vi likväl vill kalla det policy är 
för att understryka vikten av det strategiska arbetet och medarbetarnas trygghet. 
 

Personalutskottet föreslår 2017-01-31kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta; 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2013-04-23 § 108 avseende Våld och hot  
     på arbetsplatsen, 
 
att godkänna och anta upprättad policy mot våld och hot i arbetslivet.  
 

Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-28 kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2013-04-23 § 108 avseende Våld och hot  
     på arbetsplatsen, 
 
att godkänna och anta upprättad policy mot våld och hot i arbetslivet.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2013-04-23 § 108 avseende Våld och hot  
     på arbetsplatsen, 
 
att godkänna och anta upprättad policy mot våld och hot i arbetslivet.  
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KF § 21/17 
KS § 44/17 
PU § 12/17 17/KS0029 
Revidering, Policy för uppvaktningar i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
I nuvarande policy för uppvaktningar i Torsås kommun antagen av kommun- fullmäktige 
2015/12-14 § 151 finns inget om uppvaktningar för politiker. 
 
Förslag föreligger på en revidering av policyn för uppvaktningar i Torsås kommun 
avseende uppvaktningar för politiker. 
 
Ytterligare revidering; Födelsedagar för politiker ” 50 år och därefter vid jämna tiotal”. 
 

Personalutskottet föreslår 2017-01-31 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta; 
 
att efter revidering godkänna upprättad policy för uppvaktningar i Torsås 
     kommun. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-28 kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad policy för uppvaktningar i Torsås kommun. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna reviderad policy för uppvaktningar i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KF § 22/17 
KS § 47/17   17/KS0045  
Remiss angående valkretsindelning vid 2018 års val till 
landstingsfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Landstingsfullmäktige ska senast den 31 oktober 2017 besluta om den nuvarande 
indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid landstingsvalet 2018 eller om den 
ska ändras. Beslutet ska fastställas av Länsstyrelsen. 
 
Inför den kommande regionbildningen har det framförts önskemål från partierna att 
förutsättningarna för partiernas nomineringsprocesser ska behöva klargöras redan under 
våren. För att underlätta den kommande omställningen från Landsting till region bör 
Landstinget därför redan i landstingsfullmäktige i maj ta ställning till valkretsindelning. 
 
Landstingsfullmäktige beslutar senast 2009 och 2013 att fastställa oförändrad 
valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige.  
 
Nuvarande valkretsindelning är följande: 
 
Första valkretsen:  Västerviks kommun 
Andra valkretsen:  Vimmerby och Hultsfreds kommuner 
Tredje Valkretsen:  Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner 
Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner 
Femte valkretsen:  Kalmar kommun 
Sjätte valkretsen:  Borgholms och Mörbylånga kommuner 
 

De regler som gäller då Landsting ska delas in i valkretsar vid val till landstings-fullmäktige 
framgår av 4 kap 5-8 §§ vallagen (2005:837). Indelningen i val-kretsar för val till 
landstingsfullmäktige ska beslutas av fullmäktige sedan kommunerna fått tillfälle att yttra 
sig.  

 
Landstingsstyrelsen beslutar 2017-02-08 att föreslå landstingsfullmäktige att nuvarande 
valkretsindelning och antal mandat i valet till landstingsfullmäktige 2018 ska vara 
oförändrade samt att beslutat att skicka frågan om valkrets-indelning på remiss till länets 
kommuner.  
 
Landstingsfullmäktige kommer att fatta beslut om antalet valkretsar vid 2018 års 
landstingsval vid sitt sammanträde den 31 maj 2017. Innan dess ska kommunerna i länet 
haft tillfälle att yttra sig.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 22/17, Remiss angående valkretsindelning vid 2018 års val 
till landstingsfullmäktige 
 
Remissvar ska vara Landstinget tillhanda senast 2017-04-10. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-28 kommunfullmäktige besluta: 
 
att meddela Landstinget att nuvarande valkretsindelning vid 2018 års val till  
     landstingsfullmäktige ska vara oförändrad. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att meddela Landstinget att nuvarande valkretsindelning vid 2018 års val till  
     landstingsfullmäktige ska vara oförändrad. 
-----  
Sändlista 
Landstinget i Kalmar län 
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KF § 23/17   17/KS0049 
Avsägelse politiska uppdrag, Socialdemokraterna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Lina Jonsson, S avsäger sig sina politiska uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och i bildningsnämnden. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelserna från Lina Jonsson, S, 
 
att överlämna avsägelsen som ersättare i kommunfullmäktige till Länsstyrelsen för 
     offentlig sammanräkning,  
 
att utse Ulf Appelqvist, S som ny ersättare i bildningsnämnden efter avgående 
     ledamot Lina Jonsson, S. 
-----  
Sändlista 
Lina Jonsson, S 
Ulf Appelqvist, S 
Länsstyrelsen 
Bildningsnämnden 
Personalavdelningen 
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KF § 24/17   17/KS0063 
Avsägelse politiska uppdrag, Centerpartiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Åsa Haglund-Rosenborg, C avsäger sig sitt politiska uppdrag som ordinarie 
ledamot i Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelserna från Åsa Haglund-Rosenborg, C, 
 
att föreslå till bolagsstämman Maria Karlsson, C som ny ordinarie ledamot i  
     Styrelsen för Torsås Fjärrvärmenät AB. 
-----  
Sändlista 
Åsa Haglund-Rosenborg, C  
Maria Karlsson, C 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
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KF § 25/17   17/KS0048 
Medborgarförslag – Vandringsleden, Ragnabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
En vandrare på leden vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun gör en ny sträckning 
av vandringsleden i Ragnabo. 
 
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende (medborgarförslag) i kommun-
fullmäktige. 
 
Enligt antagen arbetsordning för kommunfullmäktiges 2016-12-12 ska ett medborgar-
förslag vara undertecknat av en eller flera personer med namnförtydligande, adress och 
telefonnummer. Inlämna medborgarförslag uppfyller inte detta och kan därför inte beredas. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslaget noteras och läggs till handlingarna. 
----- 
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KF § 26/17   17/KS0054 
Medborgarförslag – Åtgärda banvallen mellan Gullaboås och Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun åtgärdar banvallen 
mellan Gullaboås till Torsås så man kan gå och cykla där. Torsås kommun måste satsa på 
cykelturism vilket är bra för kommunen och bra för miljön. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Åtgärda banvallen mellan Gullaboås och Torsås 
     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/styrelsen 
tidsfristen, ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen/kommunstyrelsen 
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KF § 27/17    17/KS0061  
Motion – Modern och flexibel barnomsorg 
  
Ärendebeskrivning  
 
Frida Portin, C hemställer i en motion att en växande kommun som Torsås kommun 
behöver kunna erbjuda en mer flexibel och modern barnomsorg som möter föräldrars 
behov av tillsyn. 
 

 Anställda på Södra i Torsås har fått tacka nej till jobb i Långasjö på grund av att det inte 
finns barnomsorg på natten. 

 Anställda som tyvärr inte kan ta helgjobb. 

 Anställda som på kort varsel kan tänka sig jobba kväll/helg, tvingas avstå. 
 
Frida Portin, C vill se förslag på hur en modernare och mer flexibel behovsstyrd 
barnsomsorg kan organiseras och vilka krav som ställs på finansiellt tillskott. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen – Modern och flexibel barnomsorg till bildningsnämnden 
     för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden/styrelsen 
tidsfristen, ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KF § 28/17    17/KS0065  
Motion – Välkomnande av nya medborgare 
  
Ärendebeskrivning  
 
Johan Petersson, L hemställer i en motion 
 

 att en personlig inbjudan skickas ut till nya medborgare, 

 att de nya medborgarna välkomnas med en sveks bordsflagga, 

 att Torsås kommun bjuder in till en enkel måltid i samband med nationaldagsfirandet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen – Välkomnande av nya medborgare till kommunchefen/kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden/styrelsen 
tidsfristen, ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen/kommunstyrelsen 
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KF § 29/17    17/KS0066  
Motion – Bevara Mjölnerskolans scen/salong 
  
Ärendebeskrivning  
 
Johan Petersson, L och Mats Olsson, KD hemställer i en motion att salong och scen 
bevaras för kulturella ändamål samt att möjligheten att förlägga utbildningar, möten och 
övriga sammankomster i salongen utreds och redovisas. 
 
Med anledning av att Kalmarsunds Gymnasieförbunds hyreskontrakt med Torsås 
Fastighets AB gällande Mjölnerskolan, med lokaler som tidigare disponeras av Stage 4You, 
går ut i juni 2018 måste frågan om lokalernas användning diskuteras och lösas. 
 
Liberalerna och Kristdemokraterna anser att det är viktig för Torsås kommun att ta vara på de 
möjligheter befintlig scen och salong erbjuder, då kommunen saknar likvärdig lokal och det 
med tanke på kostnaderna troligen inte är möjligt att bygga något liknande i framtiden. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen – Bevara Mjölnerskolans scen/salong 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/styrelsen 
tidsfristen, ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen/kommunstyrelsen 
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KF § 30/17   17/KS0067 
Medborgarförslag – Torsås kommun – en städad kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ann-Mari Ohlsson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun blir en kommun 
fri från skräp i natur på gator, vägar och torg, kort sagt överallt blir en förebild för alla 
kommuner i Sverige. 
 
Motivering: 
 

 Alla klasser från F-9 deltar i skräpplockningsdagarna. 

 De platser som barn inte får plocka på ska göras av vuxna, till exempel föreningar och 
kommunanställda. 

 Fastighetsägare uppmanas att hålla ordning på tomterna och strax utanför längs 
gångbana och trottoarer. 

 Bönder ska ges möjlighet att lämna in skrot och plast i större mängder. 

 Städning före påsk och efter sommaren, om det behövs. 

 Skräpet bör sopsorteras, kommunal ansvar att samla in säckarna vid behov. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Torsås kommun – en städad 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/styrelsen 
tidsfristen, ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen/kommunstyrelsen 
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KF § 31/17   17/KS0068 
Medborgarförslag – Bristfällig skyltning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Melker Lyth, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun märker upp med 
befintliga skyltar sporthallen mot Karlskronavägen och Torsås Ryttares ridanläggning mot 
Norra Tång. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Torsås kommun – Bristfällig skyltning till 
     tekniska nämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden/styrelsen 
tidsfristen, ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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KF § 32/17    17/KS0070  
Motion – Sommarförskola på olika platser i kommunen 
  
Ärendebeskrivning  
 
Janita Kirchberg, SD och Martin Kirchberg, SD hemställer i en motion att Torsås kommun 
ser över verksamheten för förskolan under sommaren så att antingen Torsås blir 
baspunkten eller att man växlar mellan förskoleorterna i kommunen (Söderåkra, Gullabo, 
Torsås och Bergkvara) år för år. 
 
Under semestertiden så stänger alla förskolor i kommunen förutom en. All verksamhet 
flyttas då till förskolan i Bergkvara. Det innebär att bilåkandet ökar dramatiskt för många 
barn, samtidigt som tiden för barnen på förskolan blir betydligt längre.  
 
Om det finns underlag för att ha en förskola öppen på sommaren så borde den antingen 
ligga centralt i kommunen, eller också variera sin placering från år till år. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen – Sommarförskola på olika platser i kommunen till bildnings- 
     nämnden  för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges 
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden/styrelsen 
tidsfristen, ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
 

 
 
 
 
 
 


