TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Plats och tid

Folkets Hus i Torsås, 2017-09-18, 18.30 – 20.00

Beslutande

Enligt deltagarlista, Bilaga 1

Övriga deltagande

Håkan Petersson, kommunchef
Yvonne Nilsson, sekreterare
Se närvarolista

Utses att justera

Mona Magnusson, M och Janita Kirchberg, SD

Justeringens

Kommunledningskontoret i Torsås 2017-09-19

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Paragrafer 84 - 110
..............................................................................................................
Paragrafer
Yvonne Nilsson

Ann-Britt Mårtensson
..............................................................................................................

Justerande

Mona Magnusson

Janita Kirchberg

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-09-18

Datum för anslags
uppsättande

2017-09-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2017-10-12

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare
Ledamot
Henrik Nilsson Bokor, S
Christofer Johansson, C
Martin Kirchberg, SD
Ann-Britt Mårtensson, S
Maria Karlsson, C
Roland Swedestam, S
Mona Magnusson, M
Marcus Johansson, C
Christina Lönnqvist, S
Margareta Ohlin, L
Eva-Kristina Berg, C
Per-Olov Karlsson, SD
Sören Bondesson, S
Sten Bondesson, C
Jill Jonsson, S
Staffan Kromnow, M
Janita Kirchberg, SD
Åsa Haglund – Rosenborg, C
Lars Sjöholm, MP
Hans Larsson, S
Mats Olsson, KD
Linda Eriksson, C
Kerstin Ahlberg, S
Kent Freij, SD
Lena Gustafsson, V
Johan Petersson, L
Roger Isberg, S
Lisa Klasson, C
Susanne Rosén, S
Nicklas Thorlin, SD
Jan-Olof Olsson, C
Ewy Svensson, M
Björn Petersson, S
Frida Portin, C

Närvarande §
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänstgörande ersättare

Nils Gustling, C

Elsie Ludwig, C

Sven-Erik Tornéus, S
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 84 - 110
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110

Justerandes signaturer

Allmänhetens frågestund
Remiss av SOU 2017:44, Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Policy för verksamhetsbesök
Interpellation till socialnämndens ordförande – Policy för verksamhetsbesök
Motion – Bygg för LSS-behov
Motion – Rabatt för pendlare
Ny ledamot i revisionen, M
Revidering, Krisledningsplan 2017-2018/Reglemente för krisledningsnämnden
Revidering Policy för uppvaktning med mera
Reglemente för Valnämnden i Torsås kommun
Sammanträdestider/platser 2018
Regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 2017-2021
Icke verkställda beslut kvartal 1, 2017
Valdistriktsindelning vid valen 2018
Antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till
kommunfullmäktige 2018
Valkretsindelning i Kalmar län vid landstingsval och antalet mandat som
landstingsfullmäktige ska ha vid valet 2018 med mera
Redovisning av medborgarförslag
Redovisning av motioner
Medborgarförslag – Bristfällig skyltning
Medborgarförslag – Vändplats vid återvinningsstationen i Bergkvara
Medborgarförslag – Uppsättning spegel i korsning/skyltning vid avsmalnande väg
Medborgarförslag – Unga människor i asylprocess
Samråd för Regional transportplan för Kalmar län 2018 – 2029
Delgivningsärende, Beslut 170630 avseende Överförmyndarnämnden
Motion – Gratis trygghetslarm
Motion – Lövsångaren 6, Bergkvara
Motion – Traditionsenligt luciatåg för kommunfullmäktigeledamöter

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet inleds med en tyst minut för ledamöterna Solveig Johansson, M och
Per Olov Vickius, SD.

KF § 84/17
Allmänhetens frågestund

17/KS0005

Ärendebeskrivning
Allmänhetens frågestund utgår, med anledning av att ingen åhörare har anmält sitt intresse
att ställa någon fråga.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 85/17
KS § 189/17
17/KS0109
Remissvar rörande SOU 2017:44, Entreprenad, fjärrundervisning och
distansundervisning
Ärendebeskrivning
Utredningen finns på: http://www.regeringen.se/remisser/2017/06/remiss-av-sou201744-entreprenad-fjarrundervisning-och-distansundervisning/
Förslag på remissvar föreligger från rektor på Korrespondensgymnasiet Johanna Fors.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 kommunfullmäktige besluta:
att ställa sig bakom och godkänna remissvar rörande SOU 2017:44,
Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning.
Kommunfullmäktiges behandling 2017-09-18
Före detta rektor på Korrespondensgymnasiet Johanna Fors redovisar sitt remissvar
rörande SOU 2017:44, Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning.
Yrkande och proposition
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar:
att ställa sig bakom och godkänna remissvar rörande SOU 2017:44, Entreprenad,
fjärrundervisning och distansundervisning.
----Sändlista
Utbildningsdepartementet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 86/17
17/KS0130
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Policy för
verksamhetsbesök
Ärendebeskrivning
Ledamot Martin Kirchberg, SD, ställd interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Henrik Nilsson Bokor, S angående policy för verksamhetsbesök. Förtroendevalda som
enbart har nämnduppdrag, ska få besöka sin egen nämnds verksamheter.
Sverigedemokraterna lämnar 2016-11-14 en motion till kommunfullmäktige om att ta fram en
generell policy för verksamhetsbesök. Motionen innehöll även några aspekter som en sådan
policy bör innehålla. Något förslag till policy har inte tagits fram ännu.
Socialnämnden har ett liknande pågående ärende, därför är det lämpligt att samordna dessa
två policyfrågor till att utmynna i en generell policy.
Med anledning av ovanstående så ställs följande frågor:



Vad är statusen i beredningen?
Vilka hinder finns det för att komma vidare med att ta fram ett förslag till policy?

Svar från kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S:




Motionen från Sverigedemokraterna om framtagande av generell policy för
verksamhetsbesök inkom till kommunfullmäktige i november 2016. Tiden för
besvarande av motionen har inte gått ut och har börjat beredas för ett svar under
hösten 2017.
Vilka eventuella hinder utöver den politiska viljan mot att ta fram den föreslagna
policyn som kan föreligga kommer framkomma av beredningen.

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 87/17
17/KS0131
Interpellation till socialnämndens ordförande – Policy för
verksamhetsbesök
Ärendebeskrivning
Ledamot Martin Kirchberg, SD, ställd interpellation till socialnämndens ordförande
Christina Lönnqvist, S angående policy för verksamhetsbesök i hemtjänsten.
Frågan behandlades på socialnämndens sammanträde 2016-10-27. Beslutet blev att enbart
socialnämndens egna ledamöter ska ges möjlighet att besöka socialnämndens verksamheter.
Sverigedemokraterna yrkar på att kommunfullmäktiges ledamöter ska få besöka verksamheten,
med motivering att kommunfullmäktige är ytterst ansvariga för verksamheten. Ärendet
återremitteras och inget nytt förslag till beslut har presenterats.
Sverigedemokraterna lämnar 2016-11-14 en motion till kommunfullmäktige om att ta fram en
generell policy för verksamhetsbesök.
Med anledning av ovanstående så ställs följande frågor:



Vad är statusen i ärendet?
Har kontakt tagits med kommunstyrelsens ordförande för att samordna policyfrågorna?

Svar från socialnämndens ordförande Christina Lönnqvist S:



Efter att socialnämnden återremitterat ärendet 2016-10-27 har ingen vidare beredning
gjorts vilket är fel. Frågan kommer upp igen för beslut nästa arbetsutskott och socialnämnd.
Till dags datum har ingen kontakt tagits med kommunstyrelsens ordförande kring
denna policy.

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 88/17
KS § 181/17
AU § 186/17
AU § 67/17
KS § 131/16
AU § 155/16
AU § 82/16
KF § 21/16
Motion – Bygg för LSS-behov

16/KS0048

Ärendebeskrivning
Margareta Ohlin, L och Johan Petersson, L efterhör i en motion att Torsås kommun
inleder en översyn av verksamheten som presenteras för kommunfullmäktige, att
kommunen inrättar LSS-boende och korttidsboende samt att kommunen står för
kontrakten.
Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-15:
att överlämna motionen – Bygg för LSS-behov 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 motionen – Bygg för LSS-behov 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 2016-05-10
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2016-04-07 § 65 att ge LSS-hand-läggaren i uppdrag
att göra en grundlig genomlysning av LSS-behov som redovisas 2016-09-08 och därefter
överlämnas till kommunkansliet. Tidsfristen kommer inte att hållas med anledning av detta
omfattande arbete som en grundlig genomlysning kräver.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 88/17, Motion – Bygg för LSS-behov
Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta:
att godkänna tidsfristen för socialnämnden avseende beredning av motion –
Bygg för LSS-behov fram till och med 2016-10-04.
Kommunstyrelsen beslutar 2016-05-31:
att godkänna tidsfristen för socialnämnden avseende beredning av motion –
Bygg för LSS-behov fram till och med 2016-10-04.
Arbetsutskottets behandling 2017-03-07
Socialnämnden beslutar 2016-09-22 § 115 att överlämna följande yttrande:
Handläggare Lotta Dahl har tillsammans med områdeschef Per Öhman påbörjat en
genomgång av LSS-verksamheterna i Torsås kommun. Arbetet med detta kommer att
fortgå under resten av 2016 och planeras vara klart våren 2017.
Det som hittills framkommit i översynen är att det finns några som är beviljade bostad med
särskild service enligt LSS som ska kunna få stödet på annat sätt som inte är lika
omfattande som den insatsen avser. Det har också fram-kommit att vissa arbetssätt bör
förändras för att målen för de boende ska kunna uppnås.
I dagsläget finns inga nya ansökningar om bostad med särskild service.
Socialnämnden kommer att lyfta frågan med Torsås Bostads AB avseende att kommunen
ska stå för kontrakten i framtida boenden.
Arbetsutskottet beslutar 2017-03-07:
att återremittera motionen – Bygg för LSS till socialnämnden för att få ett
förtydligande av nämndens yttrande.
Arbetsutskottets behandling 2017-06-13
Förtydligande av socialnämndens yttrande 2017-05-18 § 64:
Socialnämnden genomför under 2017 en brukarrevisions om framtida LSS boende i
kommunen.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 88/17, Motion – Bygg för LSS-behov
Underlag till intervjuer och enkäter arbetas fram under april och maj månad. Intervjuer och
enkäter kommer att genomföras under juni, augusti och september månad. Redovisning av
resultat beräknas vara klara under oktober månad 2017.
Brukarrevisionen omfattar Torsås kommun och kommer att genomföras i det egna
hemmet, föräldrahemmet eller på neutral plats.
Utifrån den pågående brukarrevisionen bedömer socialnämnden att inte förrän resultatet av
revisionen finns till hands kan behovet från LSS boende i fram-tiden presenteras.
Arbetsutskottet föreslår 2017-06-13 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att avvakta med svar på motionen – Bygg för LSS-behov tills resultatet av den
pågående brukarrevisionen är utvärderad.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 kommunfullmäktige besluta:
att avvakta med svar på motionen – Bygg för LSS-behov tills resultatet av den
pågående brukarrevisionen är utvärderad.
Kommunfullmäktige beslutar:
att avvakta med svar på motionen – Bygg för LSS-behov tills resultatet av den
pågående brukarrevisionen är utvärderad.
----Sändlista
Socialnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § 89/17
KS § 185/17
AU § 207/17
AU § 118/15
KF § 30/15
Motion – Rabatt för pendlare

15/KS0076

Ärendebeskrivning
Lisa Klasson, C efterhör i en motion om att Torsås kommun tar efter Emmaboda
kommuns goda initiativ och gen den som är skriven i Torsås kommun och pendlar med
kollektivtrafik ett bidrag på 200 kronor per månad.
Bidraget skulle premiera Torsås befolkning och samtidigt bidra till att locka till oss nya
medborgare. Sedan är det också ett sätt att belöna miljövänligt pendlande.
Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23:
att överlämna motionen – Rabatt för pendlare till kommunstyrelsen för
beredning.
Arbetsutskottet beslutar 2015-04-14:
att överlämna motionen – Rabatt för pendlare till kommunchefen för
beredning innefattande laglighetsprövning, kostnadskalkyl och ett praktiskt
genomförande.
Arbetsutskottets behandling 2017-08-15
Kommunchef Håkan Peterssons beredning:
Att fler reser kollektivt är utan tvekan en viktig faktor för miljön och därvid ett hållbart sätt
att se på vårt samhälles utveckling. Att landsbygden i detta sammanhang dessutom har en
mycket större andel resande i egen regi jämfört med större och medelstora samhällen är väl
kända faktorer.
Eftersom att Torsås kommuns lokaltrafik genomförs av Kalmar länstrafik, organiserat
under Kalmar läns landsting så är det där diskussionen om pris-sättningen och gjorda
prishöjningar måsta tas. Det man dock högst troligt kan konstatera är ett en ökad prisbild
knappast gynnar det kollektiva resandet på landsbygden.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 89/17, Motion – Rabatt för pendlare
Att få fram relevant statistik över hur många till numerären, skrivna i Torsås kommun, som
i dagsläget pendlar kollektivt har varit svårt. För att ställa någon form av
rimlighetsbedömning så handlar föreslaget om uppskattningsvis bidrag/stöd till en
kommunal kostnad på mellan 250 000 sek – 500 000sek. Förslaget innebär också en
begränsning av likhetsprincipen mot medborgare där strävan skall vara att ge alla möjlighet
att ta del av subventioner och bidrag.
Tidigare samhällsbyggnadschef Martin Storm har i denna beredning varit i kontakt med
Trafikverk och Regionförbund som utifrån sina erfarenheter till honom uttrycker att det är
reaktivt få personer i relation till en stor kostnad som kan åtnjuta erbjudandet och att det
därvid finns andra alternativa åtgärder som anses ge bättre effekt och ett större incitament
till ökat kollektivt pendlande.
Bättre åtgärder än att lägga pengar på bidrag som är att exempelvis satsningar på ökad
turtäthet, fler hållplatser, bättre hållplatser, mer närtrafik eller kompletteringstrafik.
Yrkande och proposition
Christofer Johansson, C yrkar bifall till motionen – Rabatt för pendlare.
Martin Kirchberg, SD med instämmande av Roland Swedestams, S yrkar avslag på
motionen – Rabatt för pendlare med hänvisning till kommunchefens beredning.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Christofer Johanssons, C bifalls-yrkande och
Martin Kirchbergs, SD med fleras avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat av
avslå motionen – Rabatt för pendlare.
Protokollsanteckning
Kent Freij, SD, ej tjänstgörande ersättare vill ha antecknat i protokollet att han ställer sig
bakom Martin Kirchbergs, SD avslagsyrkande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att avslå motionen – Rabatt för pendlare med hänvisning till kommunchefens
beredning,
att motionen härmed anses besvarad.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 89/17, Motion – Rabatt för pendlare
Reservation
Christofer Johansson, C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Kommunstyrelsens behandling 2017-08-29
Yrkande, proposition och omröstning
Christofer Johansson, C yrkar bifall till motionen – Rabatt för pendlare.
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag till beslut och
Christofer Johansson, C yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt
arbetsutskottets förslag till beslut varvid omröstning begärs.
Vid omröstning där ja = enligt arbetsutskottets förslag till beslut och nej = enligt Christofer
Johansson, C yrkande avges 8 ja-röster och 3 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av
omröstningslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att bifalla
arbetsutskottets förslag att avslå motionen – Rabatt för pendlare med hänvisning till
kommunchefens beredning.
Omröstningslista nummer 1
Ledamöter
Roland Swedestam
Susanne Rosén
Lena Gustafsson
Mona Magnusson
Johan Petersson
Sten Bondesson
Marcus Johansson
Christofer Johansson
Martin Kirchberg
Kent Freij
Henrik Nilsson Bokor

Part
i
S
S
V
M
L
C
C
C
SD
SD
S

Ersättare

Ja

Sören Bondesson, S
Staffan Kromnow, M

Fortsättning

Justerandes signaturer

X
X
X
X
X

Eva-Kristina Berg, C

Summa

Utdragsbestyrkande

Nej

X
X
X
X
X
X
8

3

Avstår
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Fortsättning § 89/17, Motion – Rabatt för pendlare
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 kommunfullmäktige besluta:
att avslå motionen – Rabatt för pendlare med hänvisning till kommunchefens
beredning,
att motionen härmed anses besvarad.
Reservation
Christofer Johansson, C, Eva-Kristina Berg, C och Marcus Johansson, C reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Kommunfullmäktiges behandling 2017-09-18
Yrkande, proposition och omröstning
Christofer Johansson, C med instämmande av Sten Bondesson, C yrkar bifall till motionen
– Rabatt för pendlare.
Henrik Nilsson Bokor, S med instämmande av Martin Kirchberg, SD yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag till beslut och
Christofer Johansson, C med fleras yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut varvid omröstning begärs.
Vid omröstning där ja = enligt arbetsutskottets förslag till beslut och nej = enligt Christofer
Johansson, C med fleras yrkande avges 23 ja-röster och 10 nej-röster samt 1 avstod. Hur
var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 2. Kommunfullmäktige har sålunda
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen – Rabatt för pendlare med
hänvisning till kommunchefens beredning.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 89/17, Motion – Rabatt för pendlare
Omröstningslista nummer 2
Ledamöter
Henrik Nilsson Bokor
Christofer Johansson
Martin Kirchberg
Ann-Britt Mårtensson
Maria Karlsson
Roland Swedestam
Mona Magnusson
Marcus Johansson
Christina Lönnqvist
Margareta Ohlin
Eva-Kristina Berg
Per-Olov Karlsson
Sören Bondesson
Sten Bondesson
Jill Jonsson
Staffan Kromnow
Janita Kirchberg
Åsa Haglund Rosenborg
Lars Sjöholm
Hans Larsson
Mats Olsson
Linda Eriksson
Kerstin Ahlberg
Kent Freij
Lena Gustafsson
Johan Petersson
Roger Isberg
Lisa Klasson
Susanne Rosén
Nicklas Thorlin
Jan-Olof Olsson
Ewy Svensson
Björn Petersson
Frida Portin

Par
ti
S
C
SD
S
C
S
M
C
S
L
C
SD
S
C
S
M
SD
C
MP
S
KD
C
S
SD
V
L
S
C
S
SD
C
M
S
C

Ersättare

Ja

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
Nils Gustling, C

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Elsie Ludwig, C

X
X
X
X
X

Sven-Erik Tornéus, S

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa
Fortsättning

Justerandes signaturer

Nej

Utdragsbestyrkande

23

X
10

1

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Fortsättning § 89/17, Motion – Rabatt för pendlare
Kommunfullmäktige beslutar:
att avslå motionen – Rabatt för pendlare med hänvisning till kommunchefens
beredning,
att motionen härmed anses besvarad.
----Sändlista
Lisa Klasson, C

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 16 av 51

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 17 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 90/17
Ny ledamot i revisionen, Moderaterna

17/KS0126

Ärendebeskrivning
Ordförande i Moderaterna Staffan Kromnow avsäger innevarande plats i revisionen, efter
avlidna ledamot Solveig Johansson, M och föreslår som ny ledamot Hugo Carlsson, M.
Kommunfullmäktige beslutar:
att inkommen avsägelse beviljas samt
att ny ledamot i revisionen utses Hugo Carlsson, M.
----Sändlista
Hugo Carlsson, M.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 18 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 91/17
KS § 161/17
17/KS0046
Revidering, krisledningsplan 2017- 2018 samt reglemente för
krisledningsnämnden
Ärendebeskrivning
Säkerhetssamordnare Niclas Karlsson redovisar revideringar i krislednings-planen och
reglementet för krisledningsnämnden samt informerar om trygg
säker verksamhet, i företag och samhälle.
För anpassning av det arbete som genomförts nationellt med framtagande av en gemensam
grund för samverkan och leding vid samhällsstörningar har en revidering av föreliggande
plan och reglemente för krisledningsnämnden genomförts.
Bakgrund
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och under höjd beredskap (LEH) är en kommun skyldig att förbereda
sig på och ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Kommunen ska enligt
samma lag fastställa en ny plan för hantering av extraordinära händelser för varje
mandatperiod. Den reviderade planen avser att gälla för perioden 2017-2018.
Ärendets beredning
Framtagande av planen grundar sig i dels kommunens risk- och sårbarhetsanalys, tidigare
planer och arbete vad gäller hantering av extraordinära händelser inom Emmaboda
kommun samt det av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap framtagna underlag
avseende gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
Konsekvensbeskrivning
Plan för hantering av extraordinära händelser samt reglemente för krisledningsnämnden
och tillämpningen av densamma syftar till att Torsås kommun har en god förmåga att
hantera samhällsstörningar, mer eller mindre omfattande och som påverkar kommunen
och dess medborgare.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 19 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Fortsättning, § 91/17, Revidering, krisledningsplan 2017- 2018 samt
reglemente för krisledningsnämnden
Kommunstyrelsen beslutar 2017-08-29:
att benämningen krishanteringsplan ändras till krisledningsplan,
att den föreslagna planen för hantering av extraordinära händelser samt
reglemente för krisledningsnämnden beslutas för implementering i
organisationen.
att notera informationen från säkerhetssamordnare Niclas Karlsson.
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och anta reviderad krisledningsplan 2017 – 2018 planen för
hantering av extraordinära händelser (omfattar inte bilaga 1 – 9) samt
samt att godkänna och anta, reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna och anta reviderad krisledningsplan 2017 – 2018 planen för
hantering av extraordinära händelser (omfattar inte bilaga 1 – 9) samt
att godkänna och anta, reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
----Sändlista
Säkerhetssamordnare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 20 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 92/17
KS § 168/17
PU § 24/17
17/KS0029
Revidering Policy för uppvaktningar med mera
Ärendebeskrivning
Förslag föreligger på revidering av policy för uppvaktningar i Torsås kommun gällande om
av kommunen invald förtroendevald i fullmäktige/revision/ nämnder och styrelse avlider.
Personalutskottet föreslår 2017-08-24 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och anta, reviderad policy för uppvaktningar med mera.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och anta, reviderad policy för uppvaktningar med mera.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna och anta, reviderad policy för uppvaktningar med mera.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 93/17
VN § 1/17
Reglemente för Valnämnden

17/KS0045

Ärendebeskrivning
Förslag föreligger på reglemente för Valnämnden i Torsås kommun.
Valnämnden föreslår 2017-08-15 kommunfullmäktige besluta:
att godkänna och anta upprättat reglemente för Valnämnden i Torsås kommun.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna och anta upprättat reglemente för Valnämnden i Torsås kommun.
----Sändlista
Valnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 21 av 51

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 22 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 94/17
KS § 171/17
AU § 200/17
Sammanträdestider/platser 2018

18/KS0001

Ärendebeskrivning
Förslag på sammanträdestider för 2018 föreligger enligt följande:
Arbetsutskottet
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni

16
6
6
10
8, 22
5

Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

-14
4
2
6
4

Arbetsutskottets sammanträde börjar klockan 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till
arbetsutskottets sammanträde sänds senast onsdag veckan innan. Ärenden som avses
behandlas på arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan
sammanträdet.
Plats: Kommunledningskontoret.
Personalutskottet
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni

-13
20
17
15
--

Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Sammanträdet börjar klockan 08.00 om inget annat bestäms.
Plats: Kommunledningskontoret.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

-21
11
23
13
--

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 23 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Fortsättning § 94/17, Sammanträdestider/platser 2018
Kommunstyrelsen
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni

30
27
27
24
29
--

Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

-28
25
16
27
--

Sammanträdet börjar klockan 13.00 om inget annat bestäms.
Plats: Räddningsstationen Torsås.
Kommunfullmäktige
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni

-12
12
16
14
11

Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

--17
22
19
(Julbord) 3, 10

Sammanträdet börjar klockan 18.30 om inget annat bestäms, förutom den 19 november
och 10 december, då sammanträdet börjar klockan 18.00.
Plats: Folkets hus i Torsås.
Arbetsutskottet föreslår 2017-08-15 kommunstyrelsen besluta:
att godkänna förslag till sammanträdestider 2018 för arbetsutskottet, personalutskottet samt kommunstyrelsen,
att vid de sammanträden med arbetsutskottet som bara är en gång per månad
fortsätter vid behov sammanträdet på eftermiddagen,
att uppdra åt centrala ledningsgruppen tar fram förslag på övriga nämnders
sammanträdestider för 2018 utifrån kommunstyrelsens sammanträdestider.
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna förslag till sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige samt
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland och Barometern.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 24 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Fortsättning § 94/17, Sammanträdestider/platser 2018
Kommunstyrelsens behandling 2017-08-29
Yrkande, proposition och omröstning
Martin Kirchberg, SD med instämmande av Marcus Johansson, C yrkar att
kommunfullmäktiges sammanträde under 2018 är i scenlokalen på Mjölnerskolan.
Roland Swedestam, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunfullmäktiges
sammanträde under 2018 är i Folkets hus.
Vid av ordförande ställd proposition mellan Martin Kirchberg, SD med fleras yrkande och
Roland Swedestam, S yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Roland
Swedestam, S yrkande varvid omröstning begärs.
Vid omröstning där ja = enligt Roland Swedestam, S yrkande och nej = enligt Martin
Kirchberg, SD med fleras yrkande avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att bifalla
arbetsutskottets förslag att kommunfullmäktiges sammanträde under 2018 är i Folkets hus.
Omröstningslista nummer 1
Ledamöter
Roland Swedestam
Susanne Rosén
Lena Gustafsson
Mona Magnusson
Johan Petersson
Sten Bondesson
Marcus Johansson
Christofer Johansson
Martin Kirchberg
Kent Freij
Henrik Nilsson Bokor

Part
i
S
S
V
M
L
C
C
C
SD
SD
S

Ersättare

Ja

Sören Bondesson, S
Staffan Kromnow, M

X
X
X
X
X

Eva-Kristina Berg, C

X
X
X
X
X

Summa

Justerandes signaturer

Nej

Utdragsbestyrkande

X
7

4

Avstår

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 25 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Fortsättning § 94/17, Sammanträdestider/platser 2018
Kommunstyrelsen beslutar 2017-08-29:
att godkänna förslag till sammanträdestider 2018 för arbetsutskottet, personalutskottet samt kommunstyrelsen,
att vid de sammanträden med arbetsutskottet som bara är en gång per månad
fortsätter vid behov sammanträdet på eftermiddagen,
att uppdra åt centrala ledningsgruppen tar fram förslag på övriga nämnders
sammanträdestider för 2018 utifrån kommunstyrelsens sammanträdestider,
att ordförande Henrik Nilsson Bokor framför till Primärkommunala nämnden,
att Landstinget respekterar traditionen att måndagar och tisdagar är
kommunala sammanträdesdagar.
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna förslag till sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige samt
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland och Barometern.
Kommunfullmäktiges behandling 2017-09-18
Yrkande och proposition
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Tilläggsyrkande, proposition och omröstning
Martin Kirchberg, SD yrkar tillägg med att kommunfullmäktige hålls i den så kallade
salongen på Mjölner från och med första sammanträdet i kommande mandatperiod
Vid av ordförande ställd proposition att bifalla Martin Kirchberg, SD tilläggsyrkande eller
att avslå tilläggsyrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat att avslå Martin
Kirchbergs, SD tilläggsyrkande varvid omröstning begärs.
Vid omröstning där ja = att avslå tilläggsyrkande och nej = att bifalla Martin Kirchberg, SD
tilläggsyrkande avges 17 ja-röster och 13 nej-röster samt 4 avstod. Hur var och en röstat
framgår av omröstningslista nummer 2. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att
kommunfullmäktiges sammanträde under 2018 hålls i Folkets hus.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 26 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Fortsättning § 94/17, Sammanträdestider/platser 2018
Omröstningslista nummer 2
Ledamöter
Henrik Nilsson Bokor
Christofer Johansson
Martin Kirchberg
Ann-Britt Mårtensson
Maria Karlsson
Roland Swedestam
Mona Magnusson
Marcus Johansson
Christina Lönnqvist
Margareta Ohlin
Eva-Kristina Berg
Per-Olov Karlsson
Sören Bondesson
Sten Bondesson
Jill Jonsson
Staffan Kromnow
Janita Kirchberg
Åsa Haglund Rosenborg
Lars Sjöholm
Hans Larsson
Mats Olsson
Linda Eriksson
Kerstin Ahlberg
Kent Freij
Lena Gustafsson
Johan Petersson
Roger Isberg
Lisa Klasson
Susanne Rosén
Nicklas Thorlin
Jan-Olof Olsson
Ewy Svensson
Björn Petersson
Frida Portin

Par
ti
S
C
SD
S
C
S
M
C
S
L
C
SD
S
C
S
M
SD
C
MP
S
KD
C
S
SD
V
L
S
C
S
SD
C
M
S
C

Ersättare

Ja

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
Nils Gustling, C

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Elsie Ludwig, C
X
X
X

X
X
X
X
X
Sven-Erik Tornéus, S

X
X
X
X
X
X
X

Summa
Fortsättning

Justerandes signaturer

Nej

Utdragsbestyrkande

17

X
13

4

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 27 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Fortsättning § 94/17, Sammanträdestider/platser 2018
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna förslag till sammanträdestider/platser 2018 för kommunfullmäktige samt
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland och Barometern.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 28 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 95/17
KS § 172/17
AU § 171/17
17/KS0097
Regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 2017-2021
Ärendebeskrivning
Socialchef Lena Sjöstrand föredrar ärendet.
Bakgrund
I regeringens skrivelse En samlas strategi för alkohol-, narkotika-, dopings- och
tobakspolitiken (Skr. 2015/16:86) anges det strävan efter att minska tobaks-bruket och
begränsa alkoholskadorna samt att arbeta för ett narkotika- och dopingsfritt samhälle länge
har varit viktiga mål för folkhälsoarbetet i Sverige.
För att nå målet krävs ett strukturerat, långsiktigt, målinriktat, tvär-professionellt och
sektorsövergripande arbete på samhällets alla nivåer.
Den regionala ANDT-strategin syftar just till att samverka och utforma insatser som verkar
på olika nivåer samtidigt. Kommunerna har ett lagstadgat ansvar inom flera områden och
även ansvar för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Landstinget har ansvar för
hälso- och sjukvård samt tandvård. Möten med patienter ger också möjlighet till att tidigt
upptäcka individer i riskzon, motivera till förändrade levnadsvanor, identifiera och ge stöd
till sårbara grupper samt erbjuda behandling.
Länsstyrelsen har i uppdrag att se till att de nationella politiska målen för samhällets insatser
mot alkohol, narkotika, doping och tobak uppnås. Länsstyrelsen har också ett tillsynsansvar
över kommunerna enligt alkohol- och tobakslagen samt möjlighet att erbjuda utbildning
och stöd till samarbets-partners i det förebyggande arbetet. Genom Regionförbundet i
Kalmar län pågår utvecklingsarbete inom missbruks-beroendevård. Regionförbundet
samordnar frågor som berör socialtjänst och i angränsande områden hälso- och sjukvård i
det gemensamma arbetet inom ”Länsgemensam ledning i samverkan”.
Polisens uppgift är att arbeta för att lagstiftning inom området följs. I samverkansavtalet
och medborgaröverenskommelse mellan Torsås kommun och polisen, LPO Karlskrona
finns en punkt som omfattar alkohol, narkotika, droger och tobak.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 29 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Fortsättning § 95/17, Regional ANDT-strategi och handlings-plan för
Kalmar län 2017-2021
Förslag till den regionala ANDT-strategin har arbetats fram i det regionala nätverket för
kommunernas ANDT-samordnare (Torsås kommun har ingen ANDT-samordnare).
Länsstyrelsen samordnar nätverket och har lett arbetet. Länsstyrelsen, Nybro kommun och
Kalmar kommun har utgjort arbetsgrupp tillsammans med regionförbundet och landstinget
samt polisen. Övriga kommuner har genom folkhälsosamordnaren (Torsås har ingen
folkhälso-samordnare) fått lämna synpunkter och ge sitt godkännande till det nu färdiga
förslaget till regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 2017-2021.
Konsekvensanalys
Den regionala ANDT-strategin bör ligga till grund för Torsås kommun mål och
handlingsplan gällande ANDT-arbete.
Socialnämnden beslutar 2017-06-08 § 78 att ta informationen till protokollet samt att
överlämna till kommunfullmäktige för beslut om att anta Regionala ANDT-strategi och
handlingsplan för Kalmar län 2017-2021.
Arbetsutskottet föreslår 2017-06-13 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna upprättad regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar
län 2017- 2021.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 kommunfullmäktige besluta:
att godkänna upprättad regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar
län 2017- 2021.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna upprättad regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar
län 2017- 2021.
----Sändlista
Socialchefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 30 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 96/17
KS § 173/17
AU § 173/17
Icke verkställda beslut kvartal 1, 2017

17/KS0098

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång per kvartal
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd beslutet gäller samt hur lång tid
som vid rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut.
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och familjeomsorgen,
handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har verkställts.
Rapport kvartal 1, 2017
Antal icke verkställda beslut:
Varav två upphört under 1:a kvartalet.
Kön
Man
Man
Man
Man
Kvinna

Beslut – Verkställt
20160629 20170301
2016062120161115
20160926 20160705 20160812 -

Dagar
245
147
186
269
187

Typ av bistånd
LSS Bostad med särskild service
SoL Öppenvårdsinsats, redovisas
tidigare
LSS Korttidstillsyn – resursbrist
LSS Korttidstillsyn – resursbrist
SoL Korttidstillsyn – resursbrist

Antal dagar från beslut till rapportering (170331):
Antal män:
Antal kvinnor

1 034 (848)
4 (4)
1 (1)

Arbetsutskottet föreslår 2017-06-13 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2017.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 31 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Fortsättning § 96/17, Icke verkställda beslut kvartal 1, 2017
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 kommunfullmäktige besluta:
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2017.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2017.
----Sändlista
Socialnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 32 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 97/17
KS § 174/17
AU § 175/17
Valdistriktsindelning vid valen 2018

17/KS0045

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen se över indelningen i valdistrikt året närmast före
det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas.
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast 2017-12-01 för att
beslutet ska kunna tillämpas vid valet 2018.
Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda
skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.
Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.
Till ledning för kommunens översyn av valdistriktsindelning bifogas förteckning över
antalet röstberättigade i de olika valdistrikten.
Länsstyrelsen emotser resultatet av Kommunfullmäktiges översyn av nu gällande
valdistriktsindelning och eventuellt förslag till ny valdistriktsindelning senast 2017-10-02.
Valdistrikt
Gullabo
Torsås 1
Torsås 2
Söderåkra 1
Söderåkra 2

Antal röstberättigade
502
1 227
1 390
1 168
1 286

Anser kommunen att nuvarande valdistriktsindelning kan vara oförändrad även vid valen
2018 skall även detta anmälas till Länsstyrelsen av kommunfullmäktige senast 2017-10-02.
Arbetsutskottet föreslår 2017-06-13 kommunstyrelsen besluta:
förslå kommunfullmäktige besluta:
Meddela Länsstyrelsen att på grund av avstånd och geografisk belägenhet bör
valdistrikten behållas oförändrade.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 33 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Fortsättning § 97/17, Valdistriktsindelning vid valen 2018
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 kommunfullmäktige besluta:
Meddela Länsstyrelsen att på grund av avstånd och geografisk belägenhet bör
valdistrikten behållas oförändrade.
Kommunfullmäktige beslutar:
Meddela Länsstyrelsen att på grund av avstånd och geografisk belägenhet bör
valdistrikten behållas oförändrade.
----Sändlista
Länsstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 34 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 98/17
KS § 175/17
AU § 176/17
17/KS0045
Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till
kommunfullmäktige 2018
Ärendebeskrivning
Antal ledamöter och ersättare
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Beslutar
Kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas
först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i landet.
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 3 § kommunallagen).
Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare som ska finnas. Antalet ska utgöra
en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen.
Beslut om antal ersättare ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 4 §
kommunallagen).
Länsstyrelsen ska genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut vad gäller såväl antalet
ledamöter som antalet ersättare.
Valkretsindelning
Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets (4 kap 11 § vallagen).
Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i
två eller flera valkretsar. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får
delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det (4 kap 12 § vallagen).
Antalet personer som har rösträtt i en kommun skall beräknas på grundval av uppgifterna i
folkbokföringsdatabasen hos skatteförvaltningen den 1 mars det år beslutet om
valkretsindelning fattas.
Indelning i valkretsar skall beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året före
det valår då den nya indelningen skall gälla för första gången. För att gälla skall beslutet vara
fastställt av Länsstyrelsen (4 kap 13 § vallagen).
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 35 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Fortsättning § 98/17, Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i
valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2018
Länsstyrelsen emotser därför i god tid före 2018-04-30 besked om det antal ledamöter och
ersättare som ska utses i nu valkretsindelade kommuner och i förekommande fall det antal
ledamöter och ersättare som skall utses i för första gången valkretsindelade kommuner.
Antal röstberättigade, 5 573.
Antal mandat 2014, 35.
Antal valkretsar 2014, 1.
Arbetsutskottet beslutar 2017-06-13:
att inhämta synpunkter från partigrupperna avseende antalet ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige efter valet 2018,
att synpunkterna ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2017-09-18 för
redovisning i kommunstyrelsen 2017-09-26.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 kommunfullmäktige besluta:
att vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets (4 kap 11 §
vallagen) samt att
meddela Länsstyrelsen att antalet mandat samt nuvarande valkretsindelning ska vara
oförändrad.
Kommunfullmäktige beslutar:
meddela Länsstyrelsen att antalet mandat samt nuvarande valkretsindelning ska vara
oförändrad.
----Sändlista
Länsstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 36 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 99/17
KS § 176/17
AU § 177/17
17/KS0045
Valkretsindelningen i Kalmar län vid landstingsval och antalet mandat
som landstingsfullmäktige ska ha vid valet 2018 med mera
Ärendebeskrivning
Valkretsindelning
De regler som gäller då Landstinget skall delas in i valkretsar vid val till
landstingsfullmäktige framgår av 4 kap 5-8 §§ vallagen.
Enligt beslut av Kalmar läns landsting är Kalmar län vid landstingsvalet 2014 indelat i sex
valkretsar.
2018 års landstingsval kommer att äga rum enligt nu gällande valkretsindelning om inte
landstinget beslutar om annan valkretsindelning.
Indelning av valkretsar för valt till landstingsfullmäktige skall, sedan kommunerna inom
landstinget fått tillfälle att yttra sig, beslutas av landstings- fullmäktige senast den 31
oktober året före det valår då den nya indelningen skall gälla för första gången (4 kap 8 §
vallagen).
För att landstingsfullmäktiges beslut om valkretsindelning ska gälla, ska beslutet fastställas
av Länsstyrelsen (4 kap 8 § vallagen).
Beslut om ändrad valkretsindelning ska för att det ska kunna tillämpas vid valet år 2018,
fattas av landstingsfullmäktige senast 2017-10-31 (4 kap 8 § vallagen).
Länsstyrelsen emotser därför besked om nuvarande valkretsindelning ska bestå vid valet år
2014 eller om ny valkretsindelning ska gälla.
Antalet mandat
Enligt beslut av Kalmar läns landsting ska antalet mandat i landstings-fullmäktige uppgå till
67.
Beslut om ändrat antal mandat ska för att det ska kunna tillämpas vid valet år 2018 fattas
före utgången av februari månad 2018 (5 kap 3 § kommunallagen). Länsstyrelsen ska genast
underrättas om beslut om ändring av antalet ledamöter.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 37 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Fortsättning § 99/17, Valkretsindelningen i Kalmar län vid landstingsval
och antalet mandat som landstingsfullmäktige ska ha vid valet 2018 med
mera
Länsstyrelsen ska senast 2018-04-30 fastställa antalet fasta valkretsmandat i varje valkrets (4
kap 10 § vallagen).
Länsstyrelsen emotser därför besked om det antal mandat som ska gälla så snart detta har
beslutats.
Arbetsutskottet föreslår 2017-06-13 kommunstyrelsen besluta:
föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Meddela Landstinget att antalet mandat samt nuvarande valkretsindelning ska vara
oförändrad.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 kommunfullmäktige besluta:
Meddela Landstinget att antalet mandat samt nuvarande valkretsindelning ska vara
oförändrad.
Kommunfullmäktige beslutar:
Meddela Landstinget att antalet mandat samt nuvarande valkretsindelning ska vara
oförändrad.
----Sändlista
Länsstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 38 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 100/17
KS § 178/17
AU § 200/17
17/KS0014
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 201707-31
Ärendebeskrivning
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2017-07-31.
1. Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot centrum, 14/KS0029, Margareta Kus,
Torsås.
2. Skapa ett attraktivt kulturcentrum i Torsås, 16/KS0044, Christina Kronmar, Torsås.
3. Tillväxt/jobb/inflyttning, 16/KS0062, Ulf Bitte Appelqvist, Torsås.
4. Öka bemanning inom hemtjänst och äldreboenden, 16/KS0101, Ulf-Peter Rosenblad,
Torsås.
5. Åtgärda banvallen mellan Gullaboås och Torsås, 17/KS0054, Jan-Erik Persson, Torsås.
6. Torsås kommun – en städad kommun, 17/KS0067, Ann-Mari Olsson, Torsås.
7. Bristfällig skyltning, 17/KS0068, Melker Lyth, Torsås.
8. Gång- och cykelväg, Kvilla, 17/KS0101, Nils-Olof Petersson, Torsås.
Arbetsutskottet föreslår 2017-08-15 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med
2017-07-31.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med
2017-07-31.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med
2017-07-31.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 39 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 101/17
KS § 179/17
AU § 201/17
17/KS0015
Redovisning av motioner under handläggning till och med
2017-07-31
Ärendebeskrivning
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med
2017-07-31.
1. Rabatt för pendlare, 15/KS0076, Lisa Bondesson, C.
2. Gullabo förskola, 15/KS0200, Eva-Kristina Berg, Frida Portin, Tony Schäfer, C.
3. Hållplats Söderåkra – Kustbussen, linje 500 (Kalmar – Karlskrona), 16/KS0032,
Christofer Johansson, Marcus Johansson, Elsie Ludwig, C.
4. Bygg för LSS, 16/KS0048, Margareta Ohlin, Johan Petersson, L.
5. Nyttja kommunens lokaler, 16/KS0106, Sverigedemokraterna.
6. Åldersbedömning av ensamkommande barn, 16/KS0164, Martin Kirchberg, Janita
Kirchberg, SD.
7. Policy för förtroendevaldas verksamhetsbesök, 16/KS0165, Martin Kirchberg, Janita
Kirchberg, SD.
8. Badplatser i Torsås kommun, 16/KS0167, Lisa Bondesson, C.
9. Delade turer, 16/KS0168, Frida Portin, C.
10. Renovering av stationshuset i Bergkvara, 16/KS0175, Per Olov Karlsson, Janita
Kirchberg, SD.
11. Modern och flexibel barnomsorg, 17/KS0061, Frida Portin, C.
12. Välkomnande av nya medborgare, 17/KS0065, Johan Petersson, L.
13. Bevara Mjölnerskolans scen/salong, 17/KS0066, Johan Petersson, L, Mats Olsson,
KD.
14. Sommarförskola på olika platser i kommunen, 17/KS0070, Martin Kirchberg, Janita
Kirchberg, SD.
15. Vägskyltar vid infart till Torsås kommun, 17/KS0086, Martin Kirchberg, Janita
Kirchberg, SD.
16. Varma ändamålsenliga jackor, 17/KS0100, Kent Freij, SD.
17. Fria bussresor för seniorer, 17/KS0102, Sverigedemokraterna.
18. Valfrihet i skolbespisningen, 17/KS0103, Janita Kirchberg, SD.
19. Reglemente för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder, 17/KS0104, Roger Isberg, S.
20. Ciceron och iPad för ledamöterna, 17/KS0105, Roger Isberg, S.
21. Information/säkerhet vid olycka/tillbud, 17/KS0106, Roger Isberg, S.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 40 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Fortsättning § 101/17, Redovisning av motioner under handläggning till
och med 2017-07-31
Arbetsutskottet föreslår 2017-08-15 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med
2017-07-31.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med
2017-07-31.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med
2017-07-31.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 41 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 102/17
KS § 182/17
AU § 185/17
KF § 31/17
Medborgarförslag – Bristfällig skyltning

17/KS0068

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 2017/03-20:
att överlämna medborgarförslaget – Torsås kommun – Bristfällig skyltning till
tekniska nämnden för beredning.
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun-fullmäktiges
beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar inte nämnden/styrelsen
tidsfristen, ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets behandling 2017-06-13
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning:
Enligt förslaget ska bägge skyltningarna sitta inom Trafikverkets vägområde. Baserat på
tidigare erfarenheter av liknande skyltning samt VGU så ”snitslar” inte Trafikverket vägar
till lokala besöksmål utan sätter endast upp en skylt vid närmaste avfart från länsväg, precis
som befintlig skyltning.
Tekniska nämnden beslutar 2017-05-18 § 21 att avslå medborgarförslaget med hänvisning
till samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.
Arbetsutskottet föreslår 2017-06-13 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att avslå medborgarförslaget – Bristfällig skyltning med hänvisning till tekniska
nämndens beslut,
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 42 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Fortsättning § 102/17, Medborgarförslag – Bristfällig skyltning
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 kommunfullmäktige besluta:
att avslå medborgarförslaget – Bristfällig skyltning med hänvisning till tekniska
nämndens beslut,
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar:
att avslå medborgarförslaget – Bristfällig skyltning med hänvisning till tekniska
nämndens beslut,
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
----Sändlista
Melker Lyth, Torsås

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 43 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 103/17
17/KS0118
Medborgarförslag – Vändplats vid återvinningsstationen i Bergkvara
Ärendebeskrivning
Jens Johansson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun uppför en
vändplats vid återvinningsstationen i Bergkvara.
Under den tiden som ”Vågen” har stängt och man lämnar material till återvinningen så
tvingas man köra ner på en återvändsgata. Väl där så finns inga direkta möjligheter att på
ett säkert sätt vända om med sitt fordon. Även en asfaltering vid de platser som återvinningsbehållarna är stationerade, underlättas framkomlighet och renhållning kring dessa.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslaget – Vändplats vid återvinningsstationen i Bergkvara till
tekniska nämnden/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
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 44 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 104/17
17/KS0121
Medborgarförslag – Uppsättning spegel i korsning/skyltning vid
avsmalnande väg
Ärendebeskrivning
Martin Andersson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att en spegel sätts i korsningen
mellan E22 och Storgatan i Bergkvara. När man kommer från Storgatan och ska passera
E22 mot Torsås, Karlskrona eller Kalmar så är sikten begränsad.
Ett annat problem som uppstår vid busshållplatsen nära skolan i Bergkvara på grund av
vägens avsmalnande är vem som har företräde. Förslagsvis vore det på sin plats att en skylt
sätts upp.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslaget – Uppsättning spegel i korsning/skyltning vid avsmalnande väg till tekniska nämnden/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
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 45 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 105/17
17/KS0120
Medborgarförslag – Unga människor i asylprocess
Ärendebeskrivning
Kim Warsén, Söderåkra vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun genast stoppar
utflyttningarna av ungdomar, tar hand om dem och sätter sig i samtal med oss som
engagerar oss så att vi gemensamt och omgående kan hitta en god lösning.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslaget – Torsås kommun – Unga människor i asylprocess
till socialnämnden 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
Socialnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 46 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 106/17
KS § 186/17
AU § 203/17
17/KS0090
Samråd för Regional transportplan för Kalmar län 2018 - 2029
Ärendebeskrivning
Den regionala transportplanen för Kalmar län är ute på remiss under perioden 26 juni till
16 oktober 2017. Planen tas fram enligt uppdrag från regeringen (rskr. 2016/17:101).
Planen ska upprättas med hänsyn till de samlade transport-behoven i regionen och ska
innefatta åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt
åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur.
Parallellt med samråd för regional transportplan samråds även nationell plan för
trafikslagsövergripande åtgärder. Samrådstiden för nationell plan påbörjas senare (31
augusti – 15 december 2017) än den för regional transportplan och med anledning av detta
kan vissa förändringar i regional transportplan behöva göras under remisstiden.
Dokumentet syftar till att redogöra för en ekonomisk fördelning av medel till statlig
infrastruktur av regionalt ansvar. Detta innebär att exempelvis trafik-upplägg och
trafikrörelser inte primärt hanteras med medlen i denna plan.
I remissvaret önskar Regionförbundet i Kalmar län få synpunkter enligt nedan:
 I första hand synpunkter på den ekonomiska fördelningen enligt kapitel fyra samt
prioriteringsordning eller kompletteringar i Bristlista period tre.
 I andra hand synpunkter på länets ställningstagande redovisade i kapitel tre: Kalmar läns
ställningstagande.
 Tredje hand dokumentet som helhet: sakfel, kompletteringar.
Synpunkter skickas digitalt, till info@rfkl.se senast 2017-10-16.
Arbetsutskottet besluta 2017-08-15:
att överlämna samråd för Regional transportplan för Kalmar län 2018 – 2029
till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen föreslår2017-08-29 kommunfullmäktige besluta:
att delegation lämnas till kommunstyrelsen, för att lämna synpunkter på
samrådet avseende Regional transportplan för Kalmar län 2018 – 2029,
att en redovisning av synpunkterna lämnas i kommunfullmäktige.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 47 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

Fortsättning § 106/17, Samråd för Regional transportplan för Kalmar län
2018 - 2029
Kommunfullmäktige beslutar:
att delegation lämnas till kommunstyrelsen, för att lämna synpunkter på
samrådet avseende Regional transportplan för Kalmar län 2018 – 2029,
att en redovisning av synpunkterna lämnas i kommunfullmäktige.
----Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 48 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 107/17
KS § 187/17
AU § 205/17
17/KS0042
Delgivningsärende avseende Överförmyndarnämnden
Ärendebeskrivning
Från Länsstyrelsen Östergötland föreligger beslut gällande tillsyn över den gemensamma
Överförmyndarnämnden för Emmaboda, Nybro, Torsås och Uppvidinge kommuner
daterade 2017-06-30 och 2017-07-04.
Protokoll daterat 2017-07-06 föreligger gällande inspektion enligt 20 §
förmynderskapsförordningen för Emmaboda, Nybro, Torsås och Uppvidinge kommuner.
Arbetsutskottet föreslår 2017-08-15 kommunstyrelsen besluta:
föreslår Kommunfullmäktige besluta:
att notera beslut daterade 2017-06-30 och 2017-07-04 avseende tillsyn över den
gemensamma Överförmyndarnämnden för Emmaboda, Nybro, Torsås och
Uppvidinge kommuner samt protokoll daterat 2017-07-06 gällande
inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen för Emmaboda, Nybro,
Torsås och Uppvidinge kommuner.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 kommunfullmäktige besluta:
att notera beslut daterade 2017-06-30 och 2017-07-04 avseende tillsyn över den
gemensamma Överförmyndarnämnden för Emmaboda, Nybro, Torsås och
Uppvidinge kommuner samt protokoll daterat 2017-07-06 gällande
inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen för Emmaboda, Nybro,
Torsås och Uppvidinge kommuner.
Kommunfullmäktige beslutar:
att notera beslut daterade 2017-06-30 och 2017-07-04 avseende tillsyn över den
gemensamma Överförmyndarnämnden för Emmaboda, Nybro, Torsås och
Uppvidinge kommuner samt protokoll daterat 2017-07-06 gällande
inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen för Emmaboda, Nybro,
Torsås och Uppvidinge kommuner.
-----
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 49 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 108/17
Motion – Gratis trygghetslarm

17/KS0132

Ärendebeskrivning
Martin Kirchberg, SD, Janita Kirchberg, SD, Per Olov Karlsson, SD och Kent Freij, SD
efterhör i en motion att Torsås kommun avskaffar avgiften för brukare som har behov av
trygghetslarm i Torsås kommun.
För närvarande betalar brukarna av trygghetslarm en avgift av maximalt 300 kronor i
månaden.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna motionen – Gratis trygghetslarm till socialnämnden/kommunstyrelsen för
beredning.
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges
beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. Klarar inte
nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till
kommunstyrelsen.
----Sändlista
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 50 av 51

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 109/17
Motion – Lövsångaren 6 i Bergkvara

17/KS0133

Ärendebeskrivning
Frida Portin, C efterhör i en motion att kommunfullmäktige ger Torsås kommun
(alternativt Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB) i uppdrag att ta fram olika
ekonomiskt hållbara förslag på hur fastigheten Lövsångaren 6 kan användas. Finansiering
genom externa intäkter vad det gäller investeringar och förvaltning.
Centerpartiet vill att flera förslag på hur Lövsångaren 6 kan disponeras diskuteras. Där den
yttre miljön stärker Bergkvara som boende ort och att turister lockas till att besöka
Bergkvara som turistmål. Centerpartiet kommer att prioritera lösningar som genererar
externa intäkter till fastigheten, exempelvis fräscha och prisvärda boendeformer.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna motionen – Lövsångaren 6 i Bergkvara till kommunchefen/kommunstyrelsen för beredning.
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges
beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. Klarar inte
nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till
kommunstyrelsen.
----Sändlista
Kommunchefen
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-18

KF § 110/17
17/KS0135
Motion – Traditionsenligt luciatåg för kommunfullmäktigeledamöter
Ärendebeskrivning
Martin Kirchberg, SD, Janita Kirchberg, SD, Per Olov Karlsson, SD, Kent Freij, SD och
Nicklas Thorlin, SD efterhör i en motion att årligt luciatåg för kommunfullmäktige införs.
Traditioner är viktigt för det sociala och det kulturella arvet samt att det skapar en
gemenskap över alla gränser. För att ett samhälle med dess invånare ska kunna sträva åt
samma hålls så behöver vi en gemensam grund att stå på. En av dessa traditioner är
luciafirandet som bör bevaras.
Ledamöterna har en uppgift att bidra till att bevara våra fina svenska traditioner och bör då
själva vara delaktiga i att främja dem.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna motionen – Traditionsenligt luciatåg för kommunfullmäktigeledamöter till
kommunchefen/kommunstyrelsen för beredning.
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges
beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. Klarar inte
nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till
kommunstyrelsen.
----Sändlista
Kommunchefen
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