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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 211 - 236 
 

§ 211 Delårsbokslut 2012    
§ 212 Delårsbokslut 2012, Torsås Fjärrvärmebolag AB 
§ 213 Finansrapport per den 2012-07-31 
§ 214 Redovisning av kommunens bil-pool   
§ 215 Delgivningsärende    
§ 216 Kurser och konferenser   
§ 217 Möre Hotell 
§ 218 Överenskommelse om mottagande av visst antal barn 
§ 219 Nyttjanderättsavtal, del av Applerum 5:6  
§ 220 Markköp del av Ragnabo 3:28 
§ 221 Information kontanthantering på Swedbank  
§ 222 Avgift borttappade busskort   
§ 223 Allmänna bestämmelser för brukande av VA/AVL  
§ 224 Medborgarförslag – Anlägg ett Motorland  
§ 225 Medborgarförslag – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på  
 hemsidan alternativ webbradio   
§ 226 Medborgarförslag – Digital klocka   
§ 227 Motion – Möjlighet att förlänga turistsäsongen  
§ 228 Motion – Insyn för småpartierna    
§ 229 Redovisning medborgarförslag, 2012-07-01  
§ 230 Redovisning motioner, 2012-07-01   
§ 231 Pilotkommun för serviceutveckling    
§ 232 Medborgarundersökning våren 2012   
§ 233 Anpassning till sjunkande barnantal   
§ 234 Gemensam facebook    
§ 235 Fördjupning översiktsplan för skärgården, Karlskrona 
§ 236 Kommunledningen informerar   
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AU § 211/12   12/KS0012 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2012  
 

Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari – juni 2012 med 
helårsprognos. 
 
Delårsresultatet januari – juni 2012 visar ett budgetöverskott på 11,3 mkr. 
Detta resultat är missvisande eftersom årets löneöversyn inte periodiserats, 
vilket uppgår till 2,1 mkr enligt budget för perioden. Vidare ingår en 
intäktspost på 3,1 mkr från återbetalde AFA försäkringspremier, som fördelats 
ut i en tilläggsbudget, men inte utnyttjats under perioden. Inräknas dessa två 
nämnda kostnader på totalt 5,2 mkr ska resultatet istället vara 6,1 mkr. 
 
Årsprognosen 2012 visar ett positivt ekonomiskt resultat på 3,4 mkr (2,9 mkr 
bättre än budgeterat resultat) exklusive i dagsläget inte utnyttjade återbetalade 
AFA försäkringspremier 2007 på totalt 3,3 mkr. Med denna årsprognos klaras 
balanskravet, men inte uppställt finansiellt resultatmål.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna delårsbokslut för januari – juni 2012 till de förtroendevalda 
revisorerna för granskningen,  
 
föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2012. 
-----  
Sändlista 
Förtroendevalda revisorer 
Kommunstyrelsen 
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AU § 212/12   12/KS0135   
Delårsbokslut 2012-01-01 - 2012-06-30, Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 

Delårsbokslut för perioden 2012-01-01 – 2012-06-30 från Torsås Fjärrvärme-
nät AB föreligger.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Torsås Fjärrvärmenäts AB:s delårsbokslut för perioden 2012-01-01 – 
     2012-06-30, 
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen för godkännande. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 213/12   12/KS0112 
Finansrapport per den 2012-07-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Finansrapport per den 2012-07-31 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

att notera finansrapporten per den 2012-07-31. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 214/12 
AU § 202/12   12/KS0005 
Redovisning av kommunens bilpool 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

• Arbetet pågår med Visionsarbetet. 
• Olssonska gården, utrymningstrappa, hyreskontrakt. 
• Parkeringsplatser till bilarna inom poolen. Poolen innefattas av sex 

bilar (fem övertagna av beställningscentralen).  
• Arbetet fortsätter gällande hamnens framtid.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2012-06-12: 
 
att Torsten Karlsson informerar om bil-poolen till arbetsutskottet i augusti, 
 
att i övrigt notera informationen från kommunledningen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-14 
 
Ekonom Torsten Karlsson lämnar en lägesrapport gällande kommunens bil-
pool. 
 
Beställningscentralen hyr inte ut bilar externt längre så idag leasar Torsås 
kommun totalt 45 stycken bilar av ett leasing-bolag inom Swedbank. 
 
Vågen har åtagit sig att på uppdrag från verksamheterna utföra tvätt, städning 
och enklare underhåll av kommunens bilar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande kommunens bil-pool. 
-----  
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AU § 215/12   12/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,  

2012-07-01. 
 

• Skrivelse från Leif Bernergård gällande mobil och internet som inte 
fungerar i Djursvik, 12/KS0006. 

 
• Skrivelse gällande taxa för scooter, 12/KS0115. 

 
• Skrivelse gällande arbetet inom hemtjänsten, 12/KS0019. 

 
• Länsbygderådet i Kalmar län, Solsidan nr 2, 2012, 12/KS0086. 

 
• SmåKom: Yttrande Post- och telestyrelsens rapport, nyhetsbrev, juni 2012, 

yttrande över utredning En sammanhållen svensk polis, 12/KS0042. 
 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, förslag på genomförande 
av strategi för informationssäkerhet inom vård och omsorg, 12/KS0012. 

 
• Årsredovisning 2011, Kostnadsram 2013, Kalmar Läns Pensionskapital- 

förvaltning AB, 12/KS0021. 
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningar. 
----- 
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AU § 216/12   12/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Länsstyrelsen Kalmar län, Inspirationsdag om integration, 2012-10-03, 

Kalmar. 
 

• SOS Alarm, Information och samråd om införande av särskilt 
informationsnummer, augusti, september 2012. 

 
• Kommunakuten, Det kommunala ansvaret för skolskjutsar, 2012-09-21, 

Stockholm. 
 

• Regionförbundet i Kalmar län, Kommunal protokollskrivning i praktiken, 
2012-10-09, Mönsterås. 

 
• KSRR, Idéseminarium om ny avfallsplan för Kalmar, Nybro, Torsås och 

Mörbylånga 2013, 2012-10-04, Söderåkra. 
 

• Sveriges kommuner och landsting, Kvalitetsdagen 2012, 2012-11-22, 
Stockholm. 

 
• Regionförbundet Södra Småland, Regeringens höstbudget 2013,  

2012-10-11, Växjö. 
 

• SCB, Att mäta demokrati, 2012-09-27, Stockholm. 
 

• Försvarsmakten, Informationsmöte avseende införande av Militärregioner, 
2012-11-22, Kalmar. 

 
• Hela Sverige ska leva! Landsbygdsriksdag, 6-9 september 2012, Ronneby. 
 

Ansökan finns på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C och sekreteraren medverkar vid  
     Regionförbundets konferens i Mönsterås 2012-10-09, 
 
att Idéseminarium om ny avfallsplan återkommer vid nästa arbetsutskott samt 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 217/12   11/KS0187 
Möre Hotell 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-03 § 132 att inhämta besked från Möre Hotell 
om banken beviljar lån för att energieffektivisera anläggningen. 
 
Ett stort behov av översyn och teknisk renovering föreligger och ägaren har 
tagit beslut om att en övergripande översyn av hela anläggningen måste göras 
för att säkerställa driften och radikalt minska energiåtgången.  
 
MIRoTEK Elteknik föreslår tre steg att utföras under hösten/vintern 
2012/2013. Slutmålet med dessa åtgärder är att minska den nuvarande energi- 
åtgången för ventilation/värme med 15-25 %. 
 
Förslag föreligger om att ett nytt avtal tecknas mellan ägarna till Möre Hotell 
och Torsås kommun samt att hyreskostnaden ökas med 500 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 218/12   11/KS0016 
Överenskommelse om mottagande av visst antal barn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på överenskommelse mellan Migrationsverket och Torsås kommun 
föreligger. 
 
Överenskommelsen avser mottagande av sex ensamkommande asylsökande 
barn som Migrationsverket anvisar till kommunen. 
 
Ann-Katrin Wahldorfsson informerar om arbetsuppgifterna som gode man har 
i sina uppdrag när det gäller asylsökande barn. 
 
Tara Braem informerar om att det kommer att krävas minst sex månaders 
planering innan kommunen kan ta emot några barn.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta socialnämndens yttrande gällande mottagande av ensamkommande  
     asylsökande barn.    
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 219/12  12/KS0123 
Nyttjanderättsavtal, Applerum 5:6 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Olle Segerdahl och Marie Nielsén, Torsås ansöker om att få nyttja cirka  
230 kvm på del av Applerum 5:6 i anslutning till Applerum 10:2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprätta avtal om markdisposition med Olle Segerdahl och Marie  
     Nielsén på del av fastigheten Applerum 5:6, cirka 230 kvm, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     underteckna avtalet, 
 
att i fortsättningen inhämta tekniska chefens yttrande innan avtal upprättas om  
     nyttjanderätt av kommunal mark.  
-----  
Sändlista 
Olle Segerdahl och Marie Nielsén 
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AU § 220/12 
AU § 173/12   12/KS0107 
Framställan om markköp på del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun tecknade 2011 dispositionsavtal med ägarna till fastigheterna 
Ragnabo 3:52 – 3:56. I avtal är inskrivet att inhängningar, häckar, staket eller 
andra siktskymmande anordningar får inte anläggas inom det disponerade 
området samt att området ska hålla i vårdat skick. På området får ej några fasta 
anläggningar byggas. 
 
Hösten 2011 inkom från samma fastighetsägare förfrågan om att få köpa den 
mark som de disponerar enligt upprättade avtal. 
 
Kommunstyrelsen avstod från att sälja marken eftersom marken ligger inom 
allmän platsmark och ska vara tillgänglig för allmänheten. Ska man besluta att 
sälja allmän platsmark så måste detta föregås av att detaljplanen ändras. 
 
Nu har det kommit till kännedom att någon fastighetsägare har uppfört ett 
staket på grönområdet inom fastigheten Ragnabo 3:28. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-22: 
 
att kommunchefen upprättar en skrivelse som ska översändas till samtliga  
     dispositionsinnehavare, där de uppmanas att plocka bort uppsatta  
     anordningar på området i enlighet med begränsningarna i  
     dispositionsavtalen, 
 
att anordningarna ska tas bort från området senast 2012-08-31 samt 
 
att därefter redovisas i arbetsutskottet de åtgärder som gjorts.  
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-14: 
 
Ägarna till fastigheterna Ragnabo 3:52 – 3:56 ansöker om att få köpa mark-
remsan mellan fastigheterna mot Fyrvaktarvägen och Båtbyggarvägen i 
Bergkvara samt att kommunen gör en enkel planändring av området. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan med hänvisning till tidigare beslut, att avstå från att sälja 
    marken eftersom marken ligger inom allmän platsmark och ska var  
    tillgänglig för allmänheten samt att någon planändring inte är aktuell, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 220/12, Framställan om markköp på del av 
Ragnabo 3:28 
 
att tidigare beslut kvarstår att uppsatta anordningar på området i enlighet med 
     begränsningarna i dispositionsavtalen ska tas bort från området senast  
     2012-08-31,  
 
att tidigare upprättade avtal gällande markdisposition, kvarstår. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 221/12 
AU § 209/12   12/KS0006 
Kontanthantering på Swedbank 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, M lyfter frågan gällande kontanthantering på Swedbank. 
 
Möre Resurscentrum kommer att träffa Swedbank och Handelsbanken med 
anledning av kontanthantering 2012-06-14. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-06-12: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2012-08-14. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-08-14 
 
Lars Jönsson kontorschef i Emmaboda - Torsås och Tony Snöman biträdande 
kontorschef i Torsås informerar om att den fysiska kontanthanteringen på 
Swedbank kommer att upphöra runt årsskiftet 2012/2113. 
 
Kontanthanteringen har minskat och rådgivning/diskussion har ökat inom 
banken. 
 
Uttagsautomaterna kommer att finnas kvar och bankpersonalen kommer att 
vara kunden behjälplig vid användande av automaten. 
 
Information från Swedbank kommer att lämnas ut under hösten om 
förändringen samt kommer kontakt tas med handeln/kunderna för att få fram 
en så bra lösning för bankens användare. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande förändring av kontanthantering på  
     Swedbank. 
-----  
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AU § 222/12   12/KS0129 
Avgift för borttappade busskort 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar Länstrafik kommer med start läsåret 2012/2013 att göra förändringar 
av de busskort som bildningsförvaltningen delar ut till skolskjutsberättigade 
elever. Ett läsårskort som delas ut vid höstterminsstarten kommer att ersätta de 
två terminskorten som tidigare använts. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26 § 114 att avgiften för borttappade 
busskort höjs till 75 kronor för första kortet och 100 kronor för de 
efterföljande korten eleven tappar under en och samma termin samt att 
avgifterna ska baseras på en termin istället för på ett helt läsår. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiften för borttappade busskort höjs till 75 kronor för första kortet och 
    100 kronor för de efterföljande korten eleven tappar under en och samma  
    termin samt att avgifterna ska baseras på en termin istället för på ett helt  
    läsår. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 223/12 
KF § 67/12 
KS § 102/12 
AU § 100/12 12/KS0071 
Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)  
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektet VA söder omfattas av cirka 60 fastigheter som erfordrar villapump- 
station för anslutning till den allmänna avloppsanläggningen. I samband med 
detta revideras och kompletteras nuvarande Allmänna bestämmelser för 
brukande av Torsås kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 
(ABVA). 
 
Idag består ABVA av två delar: ABVA + Information till fastighetsägare om 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster. ABVA är själva 
lagtexten medan informationsdelen förtydligar vad som står i ABVA. 
Informationsdelen är mindre formell och vänder sig till brukarna av den 
allmänna VA-anläggningen. 
 
Reviderad ABVA är identisk med nuvarande ABVA förutom: 
 
2 § Benämningen ”VA-verket” har ersatts med ”Samhällsbyggnads- 
 förvaltningens VA-verksamhet 
3 § Tillägg, 2 stycket 
7 § Tillägg, ny paragraf gällande återströmningsskydd 
16 § Tillägg, ny paragraf gällande Villapumpstationer. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till reviderad ABVA. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-04-24 
 
Yrkande och proposition 
 
Marcus Johansson, C med instämmande av Marie Jansson, KD yrkar att 
tekniska nämnden informerar berörda fastighetsägare de ekonomiska 
konsekvenserna som blir utifrån de Allmänna bestämmelser för brukande av 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 223/12, Allmänna bestämmelser för brukande av 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA) 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Marcus Johansson, C med fleras yrkande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till reviderad ABVA,  
 
att tekniska nämnden informerar berörda fastighetsägare de ekonomiska  
     konsekvenserna som blir utifrån de Allmänna bestämmelser för brukande  
     av Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-05-14 
 
Yrkande och proposition 
 
Roger Isberg, S med instämmande av Roland Swedestam, S yrkar att § 16 
andra stycket återremitteras till tekniska nämnden för ett förtydligande 
 
Vid av ordförande ställ proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Roger Isbergs, S med fleras yrkande, att återremittera § 16 andra stycket 
till tekniska nämnden för ett förtydligande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-12: 
 
att godkänna och fastställa §§ 1 – 15 i upprättat förslag till reviderad ABVA,  
 
att återremittera § 16 andra stycket till tekniska nämnden för ett förtydligande. 
 
att tekniska nämnden informerar berörda fastighetsägare de ekonomiska  
     konsekvenserna som blir utifrån de Allmänna bestämmelser för brukande  
     av Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-14 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-06-12 § 63 att föreslå att texten i § 16, 2:a 
stycket, förtydligas med: 
 
Huvudmannen bestämmer antal pumpenheter och vilket slag av pumpenhet 
som ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar er- 
forderliga anordningar för att sammankoppla enheten med VA-installationen i 
övrigt. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 223/12, Allmänna bestämmelser för brukande av 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA) 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa texten i § 16, 2:a stycket: 
 
     Huvudmannen bestämmer antal pumpenheter och vilket slag av pumpenhet  
     som ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar  
     erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med VA- 
     installationen i övrigt. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 224/12 
AU § 195/12 
KF § 34/12  12/KS0067 
Medborgarförslag – Anlägg ett Motorland 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att 
kommunen anlägger ett Motorland till ungdomar med intresse för att meka 
och konstruera. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Anlägg ett Motorland till kommun- 
     styrelsen och bildningsnämnden för beredning. Därefter åter till kommun- 
     fullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-06-12 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-05-07 § 81 att avslå medborgarförslaget att 
anlägga ett motorland. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-6-12: 
 
att inhämta från bildningsnämnden en motivering till varför förslaget ska  
     avslås. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-14 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26 § 131 med hänvisning till att det står 
varje människa fritt att starta en förening och ägna sig åt motorsport och även 
söka bidrag likt övriga föreningar i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget - Anlägg ett Motorland med motiveringen att det  
     står varje människa fritt att starta en förening och ägna sig åt motorsport  
     och även söka bidrag likt övriga föreningar i Torsås kommun samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 225/12 
KF § 32/12  12/KS0065 
Medborgarförslag – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på 
hemsidan alternativ webbradio 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att 
varje kommunfullmäktige ska filmas och visas på hemsidan alternativ 
webbradio. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Visa kommunfullmäktiges sammanträde 
på hemsidan alternativ webbradio till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande i kommunfullmäktige för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-14 
 
Kommunchefen redovisar förslag på kostnaderna för att sända kommun-
fullmäktige på Mjölnerskolan alternativ Folketshus.  
 
Arbetsutskottets beslutar: 
 
att inhämta synpunkter på förslaget från partigrupperna, 
 
att synpunkterna ska inlämnas till kommunkansliet senast 2012-09-10. 
-----  

Sändlista 
Partigrupperna 
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AU § 226/12 
KS § 89/12  12/KS0110 
Medborgarförslag – Digital klocka 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Melker Lyth, Torsås om Torsås kommun kan 
sätta upp en digital klocka med tid och datum i centrala Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-11: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Digital klocka till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta kostnaderna på en klocka för uppförande i centrala Torsås. 
-----  
Sändlista  
Arbetsutskottet 
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AU § 227/12 
AU § 239/10 
AU § 156/10  
KF § 35/10   10/KS0098 
Motion – Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer 
intressant i vår kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Leif Lindberg, TP och Lars Sjöholm, MP hemställer i en motion att  
kommunen undersöker om intresse och möjlighet finns att bilda ett 
fiskevårdsområde i Hossan i Bergkvara och plantera in ädelfisk för att låta 
sportfiskare lösa fiskekort för att fiska där. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-05-25 § 105 att ställa sig positiva till 
motionen och föreslår att turistansvarig utreder möjligheterna. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 § 47 att ställa sig positiva till motionen 
men hänvisar till att tekniska nämnden inte ansvarar för markupplåtelse och 
turismfrågor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10: 
 
att remittera tillbaks motionen till bygg- och miljönämnden för en utredning 
     om möjligheten finns att bilda ett fiskevårdsområde i Hossan i Bergkvara  
     och plantera in ädelfisk för att låta sportfiskare lösa fiskekort för att fiska. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-14 
 
Förslaget i motionen att plantera in ädelfisk i Hossan är inte förenlig med 
pågående kustmiljöarbete i Torsås kommun som när det gäller fisk, i stort går 
ut på att bland annat främja reproduktionen av gädda och abborre. 
Inplantering av ädelfisk är inte en miljöriktig insats i detta sammanhang.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 227/12, Motion – Möjlighet att förlänga och göra 
turistsäsongen mer intressant i vår kommun 
 
Motionens förslag synes ej heller vara förenlig med den långsiktiga 
miljöförbättring som Vision Bergkvara beskriver. Detta vidimeras av 
tillförordnad samhällsbyggnadschef Leif Kuusela som deltagit i möte med 
arbetsgrupp för Ängaskär och Hossan. Utifrån detta beslutar bygg- och 
miljönämnden 2012-03-14 § 30 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Småland Leader Sydost har beviljat drygt en halv miljon kronor för att 
muddra/miljösanera delar av Ängaskär. Muddring gäller för norra 
Skytteholmen, norr om Krutskär och Rödkläppen mot norra sidan av 
Dalskärsbron och in mot land. 
 
Ansökan om vattentillstånd har skickats till Länsstyrelsen, beräknad 
behandlingstid är cirka tre månader. Muddring/miljösanering beräknas starta i 
höst. Vill inte störa turistsäsongen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 § 120 att förvärva Skytteholmen och 
övriga obebyggda markområden runt Ångaskär och Hossan. Detta innebär att 
det kan bli enklare att bilda fiskevårdsområden i framtiden om det visar sig 
möjligt trots det fria handredskapsfisket. För närvarande bör det beviljade 
Leader-projektet genomföras och effekteran utvärderas och därefter kan frågan 
om fiskevårdsområde återkomma för nytt ställningstagande. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att motinens intentioner att förbättra sportfiske, kan stärka besöksnäringen,  
     kommer att genomföras genom att ovanstående Leader-projekt slutförs,  
 
att motionen härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 228/12 
AU § 64/11 
KF § 207/10   10/KS0239 
Motion – Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Sjöholm, MP hemställer i en motion till kommunfullmäktige att de 
småpartier som inte är representerade i de större nämnderna (nio och 
elvamanna nämnderna), ska i demokratins namn ha möjlighet att bli kallad till, 
kunna närvara vid och få protokoll från nämndssammanträdena. 
 
En rimlig begäran med tanke på att i vissa kommuner hålls öppna 
sammanträden där alla medborgare kan följa nämndernas sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets beslutar 2011-02-25: 
 
att överlämna motionen till kommunkansliet för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-08 
 
Enligt kommunallagen (KL) 4 kap 23 § får fullmäktige utnyttja möjligheten att 
medge närvarorätt innebärande att en förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i en viss nämnd/styrelse skall få närvara vid nämndens/styrelsens 
sammanträde. Medgivande får även innefatta den förtroendevalde skall ha rätt 
att få sin mening antecknad i protokollet (KL 6:11). 
 
Detta för att de mindre partiernas intressen av information och insyn skall 
tillgodoses och att förtroendevalda från de mindre partierna får del av 
handlingar. 
 
Kommunfullmäktige avgör hur länge närvarorätten skall gälla samt vilken eller 
vilka nämnder den skall avse. 
 
Kommunfullmäktige får utse en förtroendevald per parti eller förslag från 
respektive partigrupp. Om två förtroendevalda måste utses skall det anges 
vilken/vilka nämnd/styrelse respektive förtroendevald skall närvara vid. 
 
omfattas av sekretessen enligt 1 kap. 6 § i sekretesslagen. Jävbestämmelserna 
blir också tillämpliga på en sådan förtroendevald, se 6 kap. 24 §. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 228/12, Motion – Insyn för småpartierna i nio och 
elvamanna nämnderna 
 
En förtroendevald som fått närvarorätt i en nämnd som han/hon inte tillhör är 
sannolikt underkastad samma tystnadsplikt som kan gälla för övriga 
nämndsledamöter (jfr. KU 1976/77:25 s. 78). En förtroendevald som är 
närvarande med stöd av 4 kap 23 § kunna tillhöra den personkrets som 
omfattas av sekretessen enligt 1 kap 6 § i sekretesslagen. Jävbestämmelserna 
blir också tillämpliga på en sådan förtroendevald, se 6 kap 24 §. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar avslag på motionen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-03-08: 
 
att motionen remitteras till partigrupperna för yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att komplettera med att inget arvode/reseersättning utgår samt att förtroende- 
     vald ges rätt att yttra sig vid nämndernas sammanträde samt har rätt att få  
     sin mening antecknad i protokollet, 
 
att överlämna förslaget till partigrupperna för ställningstagande. 
-----  
Sändlista 
Partigrupperna 
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AU § 229/12   12/KS0015 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2012-07-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2012-07-01. 
 
1.   Vision 2015 – 2020, 10/KS0241, Ulf-Peter Rosenblad 

2.   Förslag på förstärkning till kommunkassan, 10/KS0227, Ulf-Peter 
      Rosenblad 

3.   Flytta busshållplats på Kalmarvägen, Torsås, 11/KS0117, Conny 
      Gustavsson, Torsås 

4.   Fyll upp svackan mellan sporthallen och hembygdsparken, 11/KS0118, 
      Conny Gustavsson, Torsås 

5.   Översyn av vattendragen i kommunen, 11/KS0209, Sigurd Mellström,  
      Torsås 

6.   Öka personaltätheten inom den kommunala barnomsorgen, 12/KS0027, 
      Göran Sturegård, Gullabo 

7.   Upprätta och underhålla en skridskobana vid till exempel Sahara, 
      12/KS0041, Mats Insulander, Fågelmara 

8. Trafikseparerad cykel- gångväg till och från Dalskärs camping, båthamn 
      och badplats, 12/KS0052, Ulf Bergström och Dorothy Sjöholm, Bergkvara 

9.  Bibehåll det särskilda boendet på Sophiagården med mera, 12/KS0061 
 Sigurd Mellström, Torsås 

10.  Medverka till att upprätta en Speakers Corner i byn, 12/KS0066 
 Anita Petersson, Torsås   

11.  Anlägg ett motorland, 12/KS0067 
 Anita Petersson, Torsås   

12. Bygg om nuvarande gymnastiksal till bibliotek, 12/KS0067 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås   

13. Renovering Sophiagården/Mariahemmet, 12/KS0094 
Sigurd Mellström, Torsås   

14. Ompröva ärendet fördjupad samverkan, 12/KS0097 
Povel Varga, Bergkvara  

15. Digital klocka, 12/KS0110 
Melker Lyth, Torsås   

Fortsättning  
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Fortsättning § 229/12, Redovisning av medborgarförslag under 
handläggning till och med 2012-07-01 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2012-07-01. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 230/12   12/KS0016 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2012-07-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2012-07-01. 
 
1.   Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, 10/KS0057 
      Torsåspartiet 
 
2.   Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa VA- 
      anslutningar, 10/KS0058 
      Torsåspartiet 
 
3.   Fjärrvärme i Bergkvara, 10/KS0071 
      Ledamot Ronny Ramberg, C 
 
4.   Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i vår  
      kommun, 10/KS0098 
      Ledamot Leif Lindberg, TP och Lars Sjöholm, MP 
 
5.   Meddelarfrihet och meddelarskydd, 10/KS0218 
      Ledamot Ronny Ramberg, C 
 
6.   Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna, 10/KS0239 
      Ledamot Lars Sjöholm, MP 
 
7.   Äldreboende i Torsås kommun, 11/KS0226 
      Ledamot Monica Fredriksson, TP, Roger Petersson, TP 
 
8.   Allmänhetens frågestund, 12/KS0093 
      Ledamot Monica Fredriksson, TP  
 
9.   Välkomstdag för nyinflyttade, 12/KS0103 
      Ledamot Margareta Ohlin, FP  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2012-07-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 231/12 
AU § 83/12   12/KS0069 
Pilotkommun för serviceutveckling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under 2012 – 2014 genomförs en ny satsning där ett antal kommuner får 
möjlighet att arbeta konkret med samordnade servicelösningar. Insatsen 
omfattar 15 miljoner kronor och riktas till kommuner med serviceglesa 
områden i gles- och landsbygder. De utvalda kommunerna kommer att arbeta 
aktivt på hemmaplan, men ska samtidigt fungera som ambassadörer och sprida 
erfarenheter och goda exempel till andra kommuner, till berörda myndigheter 
och till regeringen. 
 
Vad krävs av Torsås kommun: 
 
Att arbeta både strategiskt och praktiskt med lokal serviceutveckling. 
 
Medfinansiering på minst 40 procent av insatsens totala kostnad. 
 
Deltagande i lärande och erfarenhetsutbyte samt spridning av goda modeller till 
andra. 
 
Att kommunen avser att arbeta långsiktigt med servicefrågorna som en del i 
kommunens översiktsplanering och budgetarbete och att detta integreras i 
kommunens ordinarie verksamhet/er efter insatsens slut. 
 
Intresseanmälan om att bli pilotkommun sker senast 2012-03-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-06: 
 
att inhämta yttrande från Möre resurscentrum gällande projektet. Därefter åter 
     till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-14 
 
Projektet utlysts i slutet av februari med sista ansökningsdag 2012-03-31. 
Tidplanen är att man ska ha uppstart under juni och arbetet i kommunerna 
startar senast i augusti 2012. Eftersom Torsås kommun precis börjat med sitt 
visionsarbete kan en sådana tidsplan te sig mycket snäv för att kunna 
genomföras. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 231/12, Pilotkommun för serviceutveckling 
 
Det vore alltid önskvärt att få mera resurser till landsbygdsutveckling. Ett antal 
andra kommuner kommer säkert att söka för att få vara pilotkommuner som 
sprider erfarenheter och goda modeller till andra kommuner. Möre 
Resurscentrum genom Tuulikki Åkesson föreslår att Torsås kommun avvaktar 
och tar del av de erfarenheter som kommer fram samt eventuellt söker medel 
vid nästa ansökningsomgång. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att bli pilotkommun för serviceutveckling. 
 -----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 232/12 
KS § 20/12 
AU § 17/12 
AU § 403/11   11/KS0218 
Resultatet av vårens Medborgarundersökning 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Medborgarundersökningen har genomförts två gånger om året sedan starten 
hösten 2005. 250 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 183 av dessa 
mer än en gång. 
 
Torsås kommun medverkade våren 2008. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport som dels redovisar 
resultatet för den egna kommunen men även jämfört med samtliga deltagande 
kommuner och med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat 
redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat. 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2012-02-23. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-31 § 20 att delta i vårens medborgar-
undersökning 2012. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-14 
 
Resultatet från vårens medborgarundersökning föreligger. 
 
Förslag är att medborgarundersökningen beaktas i visionsarbetet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna till partigrupperna, att utse en tillväxtgrupp som ska arbeta med  
     dessa frågor och därefter till kommunstyrelsen för beslut.  
-----   
Sändlista Partigrupperna, kommunstyrelsen
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AU § 233/12   12/KS0033 
Lokalutredning anpassad till sjunkande barnantal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi föredrar ärendet utifrån upprättat arbets-
material 2012-06-18. 
 
Torsås kommun har kraftigt vikande födelsetal. År 2011 föddes endast 46 barn 
i kommunen och första tertialet 2012 har 17 barn fötts. Aditro har 2012-03-29 
tagit fram en befolkningsprognos som utgår från 54-58 barn födda årligen 
perioden 2012-2021. Dock befaras denna befolkningsprognos vara något 
överskattad. 
 
Färre antal förskolebarn i Torsås kommun medför att lokalförändringar inom 
förskoleverksamheten är en nödvändighet. 
 
Nya skollagens krav: 
 
• Legitimerade lärare med rätt behörighet på rätt nivå. 
• Krav på skolbibliotek. 
• Krav på IT. 
• Krav på elevhälsan. 
• 100 procent måluppfyllelse. 
• Alla barns rätt till likvärdig utbildning. 
 
Anpassning till sjunkande barnantal: 
 
• Skolan i Torsås måste vara tidsenlig och leva upp till de krav som skollagen 

ställer. 
• Antalet barn i Torsås har sjunkit under lång tid. 
• Prognoserna visar att det fortsätter att sjunka. 
• Bildningsnämndens budgetram minskar. 
• Skollokalerna i Torsås har stora investeringsbehov. 
 
Vilken skola vill Torsås ha: 
 
• Vilka lärare? 
• Forskningsbaserad? 
• Högre måluppfyllelse? 
• Hur hantera elever i behov av särskilt stöd? 
• Glesbygdsproblematiken? 
• Korrespondensgymnasiets varande eller icke varande? 
• Förskolan? 
Fortsättning 
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Fortsättning § 233/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26 § 111 att föreslår kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, med start från 
höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin under-
visning förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda och 
planera vidare med utgångspunkt ifrån detta,  
 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att 
utreda möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa 
Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem för att friställa gymnasiets 
lokaler för skolans verksamhet, 
 
att i samband med att årskurs 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i 
skolans lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas till 
verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på dessa 
orter. 
 

Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att arbetsutskottet noterar bildningschefens 
redovisning och bildningsnämndens beslut samt att ärendet överlämnas till 
partigrupperna för ställningstagande och återkommer till kommunstyrelsen 
2012-08-28. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar bifall 
till bildningsnämndens beslut 2012-06-26 § 111. 
                                                                                                                                            
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, C yrkande och 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande finner arbetsutskottet beslutat enligt 
Håkan Algotsson, C yrkande, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande avges två ja-röster och tre nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 1, arbetsutskottet har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande att bifalla  
bildningsnämndens beslut 2012-06-26 § 111. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 233/12, Lokalutredning anpassad till sjunkande 
barnantal 
 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Henrik Nilsson Bokor      S Sören Bondesson       X       
Eva-Kristina Berg C       X             
Mona Magnusson      M             X       
Roland Swedestam      S             X       
Håkan Algotsson       C       X             

 Summa              

 

Reservation 
 
Håkan Algotsson, C och Eva-Kristina Berg, C reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt egna beslut. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns skolverksamhet avseende årskurs 4-6, med start från  
     höstterminen 2013 ska kommunens elever i dessa årskurser får sin under- 
     visning förlagd till Torskolan. Bildningschefen får i uppdrag att utreda och  
     planera vidare med utgångspunkt ifrån detta,  
 
att bildningschefen tillsammans med Torsås Fastighets AB får i uppdrag att 
     utreda möjligheterna att anpassa Sophiagårdens lokaler för att kunna lösa  
     Korrespondensgymnasiets arbetsmiljö/lokalproblem för att friställa  
     gymnasiets lokaler för skolans verksamhet, 
 
att i samband med att årskurs 4-6 flyttas till Torskolan, flyttar förskolan in i  
     skolans lokaler i Söderåkra och Bergkvara, vars ute- och innemiljö anpassas  
     till verksamheten. På så sätt kan förskolans lokalproblem delvis lösas på  
     dessa orter. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 234/12   12/KS0128 
Gemensam Facebook 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 § 22 att avvakta med att skapa en 
kommunal Facebook-sida samt 2011-06-07 § 209 beslutar att inom ramen 0,50 
tjänst som Johan Blomqvist har inom kommunstyrelsen finns inget utrymme 
att arbeta med en kommunal Facebook-sida. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26 § 115 att vidarebefordra ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare utredning om en gemensam 
Facebook-sida samt att se över hur andra kommuner arbetar med Facebook. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen inhämtar från Herrljunga kommun, hur de hanterar sin  
     Facebook-sida. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 235/12   12/KS0127 
Fördjupning av översiktsplanen för skärgården, Karlskrona 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Planen 
ska fungera som en vägledning för kommunen och andra myndigheter vid 
beslut i frågor om kommunens mark- och vattenanvändning. Översiktplanen 
kan fördjupas för geografiska eller tematiska områden. Fördjupningen av 
översiktsplanen för skärgården är en sådan geografisk fördjupning. 
 
Karlskrona kommuns strategi för en levande skärgård är bland annat en 
utveckling av attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik. 
Utveckling ska ske långsiktigt hållbart i samklang med naturen och med en 
bevarad kulturell identitet. 
 
Synpunkter på fördjupningen av översiktsplanen för skärgården lämnas 
skriftligen senast 2012-09-30 till Karlskrona kommun, Samhällsbyggnads- 
förvaltningen, 371 83 Karlskrona. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att lämna några erinringar mot upprättad fördjupning av  
     översiktsplanen för skärgården, Karlskrona kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 236/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om att: 
 
• 2012-08-20 blir det ett möte med Vision Bergkvara. 
• 2012-08-21 kommer turismansvarig och kommunchefen öppna inlämnade 

anbud gällande mäklartjänst. 
• 2012-08-22 – 23 är det Kommek-mässan i Malmö. 
• 2012-08-24 åker turismansvarig och kommunchefen till Tingsryd med 

anledning av inflyttarservice. 
• 2012-08-28 kommer PwC för att granska vissa administrativ rutiner. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  


