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Plats och tid Sockenstugan i Söderåkra 
Onsdagen den 27 april 2005 kl 18.30 – 23.00 

   
Beslutande  Enligt deltagarlista 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, sekreterare 
  Pär Sturesson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers § 14 
 Kent Frost, ekonomichef § 8 
 Bo Lindström, ordförande Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB § 9    
 Annjeanette Strömberg, driftchef Bergkvara Hamn & Stuveri AB § 10 
  
  
Utses att justera Sören Bondesson                                       Hans-Olof Berg             
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-05-09 
plats och tid  
Underskrifter    

    
    
 Sekreterare Bo Lönnqvist Paragrafer 8 - 31 
    
    
 Ordförande Karl-Erik Gustavsson  
    

     
 Justerande Sören Bondesson                     Hans-Olof Berg 

   

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

  
Kommunfullmäktige 
 

  

Sammanträdesdatum 2005-04-27   
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-05-09 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2005-05-31 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Bo Lönnqvist, kommundirektör  
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KS § 7/05 05/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
  
Frågeställare Leif Lindberg anser att han har av kommunstyrelsen blivit  
missförstådd i sin skrivning om storkompost på soptippen. 
 
Frågeställaren förklarade sig inte nöjd med förslag till svar på inlämnat med-
borgarförslag. 
----- 
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KF § 8/05 
KS § 43/05 
AU § 63/05 
KS § 30/05  05/KS0050 
Årsredovisning 2004 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger Torsås kommuns årsredovisning 2004 en-
ligt aktbilaga. 
 
Det antecknas genomförd bokslutsdag (heldag) 2005-03-01, varvid respektive 
nämnd och TBAB/TFAB lämnade kompletterande information kring bokslut 
2004. 
Vid denna bokslutsdag redovisade ekonomichef Kent Frost och ekonom Tor-
sten Karlsson bokslut 2004, utgångspunkter för ny resursfördelningsmodell 
samt ekonomisk utblick 2006-2008. 
 
Torsås kommun uppvisar för år 2004 ett negativt resultat på 3,2 Mkr och klarar 
således ej det s k balanskravet. Vid avstämning mot balanskravet åberopas 
synnerliga skäl enligt kommunallagen för ej finansierade omstrukturerings-
kostnader 3,2 Mkr gällande ny städorganisation. 
 
Årets resultat 2004 är 2,7 Mkr sämre än budget 2004, men hela 4,6 Mkr bättre 
än senaste årsprognos. Positivt är att kommunens verksamheter visar ett över-
skott i förhållande till budget på hela 3,7 Mkr. 
 
Ekonomichef Kent Frost framhåller att årets resultat 2004 är en tydlig signal om 
att våra medarbetare både har våra kunders bästa och ekonomiska realiteter 
för ögonen i sitt dagliga arbete. Denna uppoffrande och lojala inställning förtjä-
nar allt beröm. Ekonomichefen bedömer vidare att Torsås kommun därmed har 
goda förutsättningar att nå det övergripande målet om en ekonomi i balans år 
2005. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att överlämna årsredovisning 2004 till revisorer för granskning och vidare till  
     kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt 
 
att vid avstämning mot det s k balanskravet åberopa synnerliga skäl enligt  
     kommunallagen för att ej återställa det egna kapitalet på 3,2 Mkr gällande  
     omstruktureringskostnader ny städorganisation. 
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forts § 8/05, Årsredovisning 2004 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Gustavsson föreslår att återremittera 
ärendet årsredovisning 2004 avseende kommunen och samtliga kommunala 
bolag till kommunstyrelsen för ytterligare beredning varvid kommunfullmäk-tige 
förväntar en förklaring från kommunstyrelsen om revisorernas anmärkning, att 
kommunstyrelsen inte tillräckligt aktivt vidtagit åtgärder för att åstadkomma en 
ekonomi i balans.   
 
Yrkanden och propositioner 
 
Ledamöter Roland Swedestam, s och Lena Gustafsson, v yrkar bifall till Karl-  
Erik Gustavssons förslag. 
 
Protokollsanteckning 
 
Jessica Petersson, Peter Ludvigsson, Anita Svensson, Sören Bondesson, Ulf 
Bruce, Siv Eriksson, Ingemar Larsson, Ingemar Skotheim, Rune Ivholm, Ro-
land Swedestam samtliga ledamöter i s-gruppen och Lena Gustafsson, v över-
lämnar en protokollsanteckning. Se bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att vid avstämning mot s.k balanskravet åberopa synnerliga skäl, enligt kom- 
     munallagen, för att ej återställa det egna kapitalet på 3,2 Mkr, gällande om- 
     struktureringskostnader för ny städorganisation, enligt kommunstyrelsens  
     arbetsutskott av kommunstyrelsen tillstyrkta förslag, 
 
att återremittera ärendet årsredovisning 2004 avseende kommunen och samt- 
     liga kommunala bolag till kommunstyrelsen för ytterligare beredning varvid  
     kommunfullmäktige förväntar en förklaring från kommunstyrelsen om revi- 
     sorernas anmärkning, att kommunstyrelsen inte tillräckligt aktivt vidtagit åt- 
     gärder för att åstadkomma en ekonomi i balans.   
 
     Lämpligen bör denna förklaring innehålla en redovisning av beslutade spar- 
     paket och övriga sparåtgärder som vidtagits. 
 
     Vidare förväntas förslag till en åtgärdsplan med konkreta åtgärder för hur  
     ett återställande av egna kapitalet ska uppnås enligt beslut i 2005 års bud- 
     get. 
----- 
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KF § 9/05   
KS § 40/05 05/KS0065 
Årsredovisning 2004 Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde lämnar ordförande Bo Lindström, Torsås Bostads 
AB/Torsås Fastighets AB en redovisning av bolagens bokslut 2004. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB årsredovisning för 
     2004. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordförande Bo Lindström, Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB presente-
rar årsredovisningarna 2004 för bolagen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KF § 10/05  
KS § 47/05 05/KS0066 
Årsredovisning 2004 Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde lämnar vice ordförande Lennart Adolfsson och  
driftschef Annjeanette Strömberg, Bergkvara Hamn & Stuveri AB redovisning 
av bolagens bokslut 2004. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB årsredovisning för 2004. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Driftchef Annjeanette Strömberg, Bergkvara Hamn & Stuveri AB presenterar 
årsredovisning 2004 för hamnbolaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KF § 11/05  
KS § 49/05 05/KS0067 
Årsredovisning 2004 Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde lämnar vd Bo Sturesson, Torsås Fjärrvärmenät AB 
redovisning av bolagens bokslut 2004. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB årsredovisning för 2004. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordförande Anders Walterson presenterar årsredovisning 2004 för fjärr-  
värmebolaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KF § 12/05 
KS § 44/05 
AU § 64/5  05/KS0045 
Tilläggsbudget 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost. 
Begäran om kvarvarande medel från 2004 års budget till 2005 års budget. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överföra kvarvarande medel från 2004 års budget till budget 2005 enligt föl-
jande: 
 
Kommunstyrelsen: 
 
Personalkostnader för socialsekreterare övergår från kommunstyrelsen till so-
cialnämnden, 1 200 Tkr. 
 
Personalkostnader för IT-tekniker övergår från Barn- och utbildningsnämnden 
till kommunstyrelsen, 350 Tkr. 
 
Investeringsprojekt för Olssonska gården, 410 Tkr att överföras till investerings- 
budget 2005. 
 
Miljönämnden: 
 
Överföra 104 Tkr till investeringsbudget 2005 för pilotprojekt angående regle-
rad dränering i Ragnabo, få ett bra reproduktionsområden för fisk, ändrad  led-
ningsdragning och utlopp av dräneringsrör vid Djursviks badplats samt fisk-
vandring vid Ådholmen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-04-05 
 
Personalkostnader för miljöinspektör övergår från kommunstyrelsen till miljö-
nämnden, 398,5 Tkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 
att personalkostnader för miljöinspektör övergår från kommunstyrelsen till  
     miljönämnden, 398,5 Tkr samt i övrigt 
 
enligt arbetsutskottets förslag.  
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forts § 12/05, Tilläggsbudget 2005 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att personalkostnader i 2005 års budget för socialsekreterare övergår från  
     kommunstyrelsen till socialnämnden, 1 200 Tkr, 
 
att personalkostnader i 2005 års budget för IT-tekniker övergår från Barn-  
     och utbildningsnämnden, 360 Tkr, 
 
att personalkostnader i 2005 års budget för miljöinspektör övergår från  
     kommunstyrelsen till miljönämnden, 398,5 Tkr , 
 
att investeringsprojekt för Olssonska gården, 410 Tkr överförs från 2004 års  
     investeringsbudget  till 2005 års investeringsbudget samt 
 
att överföra 104 Tkr från 2004 års investeringsbudget till 2005 års invester- 
     ingsbudget för pilotprojekt angående reglerad dränering i Ragnabo, få ett 
     bra reproduktionsområden för fisk, ändrad  ledningsdragning och utlopp 
     av dräneringsrör vid Djursviks badplats samt fiskvandring vid Ådholmen. 
-----    
Exp till: 
Socialkontoret 
Skolkontoret 
Miljökontoret 
Ekonomikontoret 
Kanslikontoret 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 10 av 39   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2005-04-27 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

KF § 13/05  
KS § 48/05  
AU § 46/05  
KF 6/05  
KS § 28/05  
KF § 84/04 04/KS0161 
Hemsida/information 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-11-17 § 84, att inrätta en central IT-
organisation där uppdraget åvilar kommunstyrelsens IT-enhet. 
 
Ledamot Mona Magnusson, m och Siv Eriksson, s yrkar att kommun-
fullmäktiges beslut skall verkställas omgående.  
 
Torsås kommun är i stort behov av att ha en väl uppdaterad hemsida/intranet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-02-15: 
 
att genomföra kommunfullmäktiges beslut om central IT-organisation genom  
     att placera IT-tekniker Jonas Persson under den centrala IT-enheten från  
     den 1 mars 2005 och IT-tekniker Andreas Ihrström från den 1 september  
     2005. 
 
 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ianspråkta 300 Tkr ur budgetreservationen för 2005 för att finansiera en  
     projektanställning inom den centrala IT-enheten med ny inriktning mot  
     hemsida/intranet och information. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ledamot Lena Gustavsson, v vill ha en redovisning av effekten av tidigare  
vakanssatt IT-tjänst. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande påpekar att ärendet gäller avsättning av 
pengar från oförutsedda behov i 2005 års budget, för förbättring av hemsi-
da/information. 
 
Ledamöter Hans Wendell, c och Mona Magnusson, m anser att det krävs att 
medel anslås för att få ordning på hemsidan. 
 
Nuvarande personal har fullt upp med turistbyråplaneringen och hinner inte 
med hemsidan. 
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fortsättning § 13/05, Hemsida/information 
 
 
Ledamot Hans-Olof Berg, c påtalar att IT-teknikerna arbetar inte med hemsidan 
och får inte blandas samman med problemen med hemsidan. 
 
Ledamot Magnus Holmebrant, s instämmer att en förbättring av hemsidan är  
nödvändig. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamot Roland Swedestam, s yrkar återremiss till kommunstyrelsen med an-
ledning av att underlag saknas. 
 
Ledamot Hans-Olof Berg, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om 
tilläggsanslag för att hemsidan skall fungera. 
  
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs. 
 
Votering 
 
Vid votering där ja = kommunstyrelsens förslag och nej = Roland Swedestams, 
c avges 16 ja-röster och 12 nej-röster.  
 
Ledamot Roland Swedestam, s påtalar att enligt kommunallagen krävs 1/3 av 
rösterna för ett återremissyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-02-23: 
 
att med hänsyn till regeln om 1/3 av rösterna för kravet på återremiss är upp- 
     fylld beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommun- 
     styrelsen.  
 
Arbetsutskottets behandling: 
 
Skrivelse har inkommit 2005-03-02 från SKTF med begäran om att den 
psykosociala arbetsmiljön och arbetsbelastningen utreds och åtgärdas för 
medarbetarna vid IT-enheten. SKTF yrkar att den vakantsatta IT-tekniker-
tjänsten tillsätts omgående. SKTF påminner om att underhåll och uppdatering 
av hemsida inte är att betrakta som projektarbete utan detta är ordinarie verk-
samhet och anställningsformen ska därmed inte vara tidsbegränsad. 
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 fortsättning § 13/05, Hemsida/information 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att överlägga med SKTF med  
     anledning av inkommen skrivelse,   
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ianspråkta 250 Tkr för att finansiera en projektanställning för uppbyggnad 
     av hemsida/intranet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-04-05 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist har haft överläggningar med SKTF med anled-
ning av deras skrivelse. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamot Hans-Olof Berg, c menar att det är viktigt att hemsidan byggs upp 
samt yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ledamot Siv Eriksson, s yrkar att en uppföljning av projektanställningen ska 
redovisas 2005-10-01.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att en uppföljning av projektarbetet skall göras senast 2005-10-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i anspråk ta 250 Tkr ur budgetreservationen för 2005 för att finansiera en  
     projektanställning för uppbyggnad av hemsida/intranet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Ekonomikontoret 
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KF 14/05 
KS 60/05 
AU § 14/05  05/KS0025 
Komrevs granskning av kommunens styrning av de kommunala bolagen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har givit Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers i uppdrag att granska kommunens styrning av de kommunala bola-
gen. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna gransknings- 
planen. 
 
Revisionella bedömningar redovisas i rapporten. Betonar vikten av att kom-
munfullmäktige vid fastställande av policydokument och liknande anger i de fall 
där bolagen omfattas. Betonar också vikten av att god kommunikation mellan 
kommun och bolag upprätthålls. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att erbjuda samtliga bolags verkställande direktörer möjlighet att medverka vid  
     chefsträffarna, 
 
att godkänna granskningen av kommunens styrning av de kommunala 
     bolagen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om att Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
och Torsås Fjärrvärmenät AB medverkar enbart vid de chefsträffarna som de 
är berörda av.   
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Per Sturesson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers redogör för rapporten om 
kommunens styrning av de kommunala bolagen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----    
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KF § 15/05  
KS § 54/05  
AU § 35/05  
KF § 109/04  05/KS0001 
Förtäring i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktige sammanträde 2004-12-15 § 109 yrkar Lena Gustavs-
son, v att en utredning görs om förtäringen kan göras mer kostnadseffektiva vid 
kommunfullmäktiges alla sammanträden. Kommunfullmäktige beslutar att re-
mittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Skrivelse från skolkökschef Elaine Svensson har inkommit med förslag på kaf-
feservering vid Torskolans matsal. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att inte förändra rutinerna vid förtäring i samband med kommunfullmäktiges  
     sammanträde.  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Att med hänvisning till den tjänstgörande personalen skall förtäring serveras vid 
cirka kl 20.00. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att förtäring skall serveras vid cirka kl 20.00  
 
i övrigt enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Lars Sjöholm, mp föreslår att varje ledamot medtar egen förtäring. 
 
Yrkanden och propositioner 
 
Lena Gustafsson, v, med instämmande av Christer Söderholm, kd och Roland 
Swedestam yrkar återremiss av ärendet. 
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forts § 15/05, Förtäring i samband med kommunfullmäktiges sammanträ-
de 2005  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet avgörs vid dagens sammanträde varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och nej = 
återremiss av ärendet avgavs 9 ja-röster, 23 nej-röster och 1 avstod. Kommun-  
fullmäktige har sålunda beslutat att återremittera ärendet för ytterligare be-
redning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning till kommunstyrelsen. 
----- 
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KF § 16/05 
KS § 53/05 
AU § 69/05 
KS § 8/05 
AU § 221/04  04/KS0128 
Hemställan om fastställande av taxa för brandskyddskontroll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde informerade skorstensfejarmästare Gunder Magnus-
son om ärendet. 
 
Enligt 3 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall en kommun 
ansvara för att brandskyddskontroll utförs av de objekt som enligt samma lag-
rum är föremål för rengöring (sotning) samt gaseldade anläggningar med tillhö-
rande avgaskanaler.  
 
För att den första brandskyddskontrollen skall kunna genomföras inom den 
tidsfrist som framgår av Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) om 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll måste arbetet med detta påbörjas 
i januari 2005. 
 
För att täcka kostnaderna för brandskyddskontrollen får kommunen enligt 3 
kap. 6 § i lagen om skydd mot olyckor föreskriva om en taxa för brandskydds- 
kontrollen. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till taxa för brandskyddskontroll. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-01-11: 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ny beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-03-22 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist har efter samråd med skorstensfejarmästare 
Gunder Magnusson lämnat ett förslag på taxa för brandskyddskontroll. 
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forts § 16/05, Hemställan om fastställande av taxa för brandskyddskon-
troll 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta föreliggande förslag till taxa för brandskyddskontroll. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Skorstensfejarmästare Gunder Magnusson 
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KF § 17/05 
KS § 56/05 
AU § 48/05  05/KS0048 
Överlåtelse av kommunalförbundets skolor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län bildades 1 januari 
1999 av de tolv kommunerna i Kalmar län. Förbundet har tre naturbruksgym- 
nasier, Ingelstorpskolan i Smedby, Helgeboskolan i Ålem och Valstadskolan i 
Gamleby. 
 
På uppdrag av direktionen har presidiet fört överläggningar med olika intres- 
senter i syfte att avyttra skolorna. Vägledande principer har varit att samtliga 
kommuner skall gå skadeslösa ur affären samt att säkerställa skolornas fort-
levnad. 
 
Direktionen tog principbeslut om att Kalmar kommun övertar Ingelstorpskolan 
och att Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge övertar Helgesbo- 
skolan och Valstadskolan för att driva dem som friskolor. 
 
Övertagande av skolorna skall ske 2006-01-01. 
 
Principbeslutet är viktigt eftersom Hushållssällskapet måste lämna en ansökan 
om friskola till Skolverket före den 1 april 2005 för att kunna starta friskola 
2006. 
 
Kalmar kommun utreder tillsammans med Kalmarsunds Gymnasieförbund för- 
utsättningarna för ett köp av Ingelstorpskolan och ett slutligt ställningstagande 
sker efter det att Kalmarsunds Gymnasieförbunds utredning har slutförts. 
 
Direktionen för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län före- 
slår medlemskommunerna besluta: 
 
att godkänna direktionens för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i 
Kalmar län fattade principbeslut om en försäljning av Ingelstorpskolan till Kal- 
mar kommun och försäljning av Helgesboskolan och Valstadskolan till Hus- 
hållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge med förbehåll om Kalmar 
kommuns ställningstagande,  
 
att tillstyrka Hushållningssällskapets ansökan om friskola för Helgesboskolan 
och Valstadskolan,  
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forts § 17/05, Överlåtelse av kommunförbundets skolor 
 
 
 
att överlåtelsen sker den 1 januari 2006 samt 
 
att Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna avvecklas från och med  
      2007-01-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag från direktionen för Kommunalförbundet  
     Naturbruksgymnasiet i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c föreslår att ärendet lyfts ur 
dagens ärendelista för att återkomma till ett kommande sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att när överenskommelse träffat mellan berörda intressenter återkomma med  
     ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande. 
----    
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KF § 18/05  
VB § 1/05  
KF § 3/05 05/KS0037 
Avsägelse av uppdrag i Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Sjöberg, m avsäger sig uppdraget som ordförande i Bergkvara Hamn 
& Stuveri AB med omedelbar verkan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna uppsägningen från ledamot Christer Sjöberg. 
 
Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utse Bengt Kaddik som ordförande för Bergkvara Hamn & Stuveri AB vid  
     nästa ordinarie bolagsstämma 2005. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt valberedningens förslag. 
-----   
Exp till: 
Bengt Kaddik 
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KF § 19/05 05/KS0070 
Avsägelse av politiska uppdrag  
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Sjöberg, m avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskottet, kommunfullmäktige samt 
som ordinarie ledamot i kommunens valberedning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelserna från ledamot Christer Sjöberg, 
 
att hos Länsstyrelsen i Kalmar län hemställa om ny offentlig sammanräkning 
     efter avgående ersättare Christer Sjöberg, m, 
 
att till ersättare i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott,  
     personalutskott samt ordinarie ledamot i kommunens valberedning väljs: 
 
Evy Svensson, m 
Slätafly 
385 93 Torsås 
-----   
Exp till: 
Christer Sjöberg 
Evy Svensson 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Personalavdelningen 
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KF § 20/05  
KS § 59/05  
AU § 37/05  
AU § 232/04  
KS § 118/04  
AU § 143/04  
AU § 55/04  
KS § 12/04  
KS § 4/04  03/KS0048 
AU § 236/03  04/KS0030 
Detaljplan för del av Bergkvara 2:1 (norra hamnen) samt Spelet 10 och 11 
(Proppsbacken), Bergkvara samhälle, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2004-01-13 § 4 att uppdra åt byggnadsnämnden 
att utarbeta en detaljplan för del av norra kajen samt den sk Proppsbacken i 
Bergkvara. 
 
Syftet är att möjliggöra olika typer av hamnverksamheter på norra kajen i 
Bergkvara. Aktuell del av hamnen är idag planlagd som gatumark/torg enligt 
detaljplan från 1932. Planen avser även möjliggöra en mer flexibel användning 
av den sk ”Proppsbacken”, vilken föreslås kunna användas för bostads-, kon-
tors- och handelsändamål.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 2004-10-25 att ställa ut ovanstående detaljplan 
för granskning. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.     
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot förslaget. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-02-15 
 
Planförslaget har under tiden 2004-12-06 – 2005-01-10 varit utställt för gransk-
ning enligt PBL 5:25. Under utställningstiden har tre yttrande inkommit. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-01-24 § 7 att efter smärre justeringar över-
lämna upprättat förslag för detaljplan till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättat förslag för detaljplan för del av Bergkvara 2:1 (norra ham- 
     nen) samt Spelet 10 och 11 (Proppsbacken), Bergkvara. 
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forts § 20/05, Detaljplan för del av Bergkvara 2:1 (norra hamnen) samt 
Spelet 10 och 11 (Proppsbacken), Bergkvara samhälle, Torsås kommun 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta upprättat förslag för detaljplan för del av Bergkvara 2:1 (norra ham- 
     nen) samt Spelet 10 och 11 (Proppsbacken), Bergkvara. 
-----  
Exp till: 
Länsstyrelsen 
Vatten & Samhällsteknik AB 
Tekniska nämnden 
Miljönämnden 
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KF § 21/05  
KS 61/05  
AU 56/05  05/KS0051 
Redovisning av motioner under handläggning 2004-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner som bereds av de kommunala förvalt-
ningarna per den 31 december 2004. 
 
1. Motion – Inrättande av folkrörelsearkiv, 
 
2. Motion - Organisatoriska förändringar på kommunkontoret, 
 
3. Motion – Mobiltelefoni,  
 
4. Motion – Mastfria zoner i Torsås kommun, 
 
5. Motion – Enbart färsk fisk i Torsås kommuns tillagningskök, 
 
6. Motion – Starkare medborgarförslag.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
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KF § 22/05 
KS § 63/05 
AU § 58/05 
AU § 135/02 
KF § 22/02 02/KS0137 
Motion – Organisatoriska förändringar på kommunkontoret 
 
Ärendebeskrivning 
 
Moderata fullmäktigegruppen genom Eva Milesson vill i en motion att frågan 
om det sammanhållna kommunkontoret skall utredas. 
 
Motionärerna vill upphäva det sammanhållna kommunkontoret med motiver-
ingen att det under rådande förhållande är svårt att arbeta i decentraliserade 
former. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2002-04-24 § 22 att remittera motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist fick uppdraget 2002-05-14 att införa motionen i 
hans uppdrag att utreda det sammanhållna kommunkontoret. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2003-06-18 § 44 att bibehålla det sammanhållna 
kontoret och att skolkontoret och kultur- och fritidskontoret även fortsättningsvis 
ej ska ingå i det sammanhållna kontoret. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-06-18 § 44 anse att  
     motionen är besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
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KF § 23/05  
KS § 62/05  
AU § 57/05  
AU § 230/03  
AU § 139/03   
KF § 23/02 02/KS0092 
Motion – Inrättande av folkrörelsearkiv 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna Anita Eriksson, Hans-Peter Ludwig, Lena Dahlström, Anders 
Walterson och Christina Svensson, alla c, vill att kommunfullmäktige uppdrar  
åt lämpliga organ att utreda möjligheterna att inrätta ett folkrörelsearkiv för 
kommunens föreningar. Samt att denna utredning också innehåller förslag på 
lokaler, finansiering och personalbehov och personalkostnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2002-04-24 § 23 att remittera motionen till kom-
munstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kultur- och bibliotekschef Karin Seebass svarar att kultur- och fritidsnämnden 
ställer sig positiv till att inrätta folkrörelsearkiv men i nuläget är det ekonomiskt 
ej möjligt. Kultur- och fritidsnämnden har inga resurser varken ekonomiska eller 
personalmässiga. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-03-08  
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar att ett nytt arkiv är inrättat och klart i 
källaren på Mariahemmet.   
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upplåta arkivet på Mariahemmet till folkrörelsearkiv, 
 
att uppdra åt kultur- och bibliotekschef Karin Seebass att efterhöra med  
     föreningarna i Torsås kommun om intresse finns att nyttja arkivet samt 
 
att teckna avtal med intresserade föreningar i Torsås kommun.  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
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forts § 23/05, Motion – Inrättande av folkrörelsearkiv 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att kommunstyrelsen tecknar avtal med de intresserade föreningar i Torsås 
     kommun, 
 
i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag. 
-----  
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KF § 24/05  
KS § 64/05  
AU § 59/05  
AU § 216/02  
KF § 59/02 02/KS0227 
Motion – Mobil telefoni 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Gustavsson och ledamot Hans 
Wendell, båda c, hemställer i en motion daterad 2002-08-22 att kommun-
fullmäktige skickar denna motion till regionfullmäktige i syfte att region-
fullmäktige ska uppmärksamma problemet med den bristande täckning av det 
mobila nätet på landsbygden i Torsås kommun och i länet i stort samt att man i 
kontakter med leverantörer av mobiltelefoni påverkar dessa så att alla i Kalmar 
län kan få del av den utveckling som mobiltelefoni utgör. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2002-09-25 § 59 att remittera motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Utvecklingschef Rune Fransén fick i uppdrag 2002-10-08 att ta fram förslag till 
svar på motionen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till pågående utbyggnad av 3G-system anse motionen 
     besvarad.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
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KF § 25/05  
KS § 65/05  
AU § 61/05  
AU § 193/04  
KF § 66/04 04/KS0218 
Motion – om drogpolitiskt program 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Söderholm, kd, Jessica Lundgren, mp samt Christer Andersson, fp 
hemställer i en motion att Torsås kommun snarast utarbetar ett drogpolitiskt 
program och i arbetet med detta engagerar hela kommunen. 
 
Alkoholkonsumtionen har ökat med ungefär 30 % i Sverige sedan mitten av 90-
talet. I takt med den ökade konsumtionen har t.ex kurvorna för ungdomar som 
vårdats för alkoholförgiftning, antalet alkoholrelaterade dödsolyckor i  
trafiken och antalet högkonsumenter ökat brant. I takt med den ökade alkohol-
konsumtionen ökar också antalet alkoholister och de alkoholrelaterade dödsfal-
len. Likaså ökar misshandelsfallen och brottsligheten, fler familjetragedier och 
fler barn får växa upp i hem där en eller båda föräldrarna är missbrukare. 
 
Allt detta sker även i Torsås kommun. Inte minst ser vi nu en ökad trend av 
alkoholkonsumtion bland ungdomar boende i kommunen. 
 
Därför är det nödvändigt att samla alla krafter för att motverka denna negativa 
trend och arbeta för en restriktiv alkoholpolitik och för att hindra ungdomar att 
börja med droger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-10-20 § 66 att remittera motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
 Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utsända motionen på remiss till samtliga nämnder och styrelser 
 
att synpunkter skall vara inlämnade till kommunkansliet senast 2005-01-31. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-03-08 
 
Sammanfattning över inkomna remissyttrande från barn- och utbildnings- 
nämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden och miljönämnden: 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 30 av 39   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2005-04-27 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
forts § 25/05 Motion – Drogpolitiskt program 
 
* positiva till att ett drogpolitiskt program utarbetas samt  
 
* att en arbetsgrupp bildas med representanter från socialnämnden, barn- och 
  utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Folkhälsorådet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och  
     fritidsnämnden och Folkhälsorådet att utse en representant till arbets-  
     gruppen, 
 
att ansvarig nämnd för det drogpolitiska programmet är socialnämnden. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamöter Siv Eriksson, s och Jessica Lundgren, mp initierar frågan om att en 
återredovisning ska ske till kommunstyrelsen om arbetsgruppens samman- 
sättning samt en tidsplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-04-05: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2005-09-06 redovisa arbetsgruppens 
     sammansättning samt tidsplan. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ledamot Hans Wendell, c föreslår att socialnämnden ges möjlighet att utöka 
arbetsgruppen med ytterligare representanter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att socialnämnden ges möjlighet att utöka arbetsgruppen med ytterligare  
     representanter,  
 
i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag. 
-----  
Exp till: Socialnämnden 
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KF § 26/05  
KS § 66/05  
AU § 60/05  05/KS0052 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning 2004-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereds av de kommunala  
förvaltningarna per den 31 december 2004. 
   
1. Medborgarförslag – Kommunens ekonomi, 
 
2. Medborgarförslag – Ängen, Gullvivan och Kapellets föräldrar vill se en  
    jämförelse mellan skolledningens och föräldrarnas förslag, 
 
3. Medborgarförslag – Ängen, Gullvivan och Kapellets föräldrars förslag på  
    lokalfrågan för Bergkvara förskolor.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
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KF § 27/05  
KS § 57/05  
AU § 73/05  
AU § 10/05  
KF § 104/04 04/KS0265 
Medborgarförslag – Ängen, Gullvivan och Kapellets föräldrar vill se en 
jämförelse mellan skolledningens och föräldrarnas förslag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag från föräldrarna i Bergkvara förskolor föreligger. 
 
Föräldrarna efterlyser en noggrann och detaljerad redovisning/granskning av 
skolledningens förslag och föräldrarnas förslag avseende långsiktighet, kost-
nadseffektivitet och kvalitet för förskoleverksamheten i Bergkvara. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2004-12-15 § 104 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-01-11: 
 
att överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för  
     yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-03-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2005-03-03 att lämna tf skolchef Bo 
Olssons förslag till yttrande till kommunstyrelsen. Förslag på yttrande före- lig-
ger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna barn- och utbildningsnämndens förslag till svar på inlämnat  
     medborgarförslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
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forts § 27, Medborgarförslag – Ängen, Gullvivan och Kapellets föräldrar 
vill se en jämförelse mellan skolledningens och föräldrarnas förslag 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
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KF § 28/05  
KS § 58/05  
AU § 72/05  
AU § 11/05  
KF § 105/04 04/KS0266 
Medborgarförslag – Ängen, Gullvivan och Kapellets föräldrars förslag på 
lokalfrågan för Bergkvara förskolor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag från föräldrarna i Bergkvara förskolor föreligger om förslag 
på långsiktig lösning på lokalfrågan för Bergkvara förskolor. 
Se vidare aktbilaga. 
 
 Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2004-12-15 § 104 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-01-11: 
 
att överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för  
     yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-03-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2005-03-03 att lämna tf skolchef Bo 
Olssons förslag till yttrande till kommunstyrelsen. Det kan konstateras att för att 
lösa lokalfrågan måste en ny- eller tillbyggnad vara avsevärt större än 100 kvm. 
Eftersom Barn- och utbildningsnämnden betalar marknadsmässiga hyror för de 
lokaler man hyr kommer månadshyran att bli avsevärt högre än i förslaget från 
föräldrarna. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna barn- och utbildningsnämndens förslag till svar på inlämnat  
     medborgarförslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
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forts § 28, Medborgarförslag – Ängen, Gullvivan och Kapellets föräldrars 
förslag på lokalfrågan för Bergkvara förskolor 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
-----  
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KF § 29/05  
KS § 67/05  
AU § 26/05  
KF § 57/04 04/KS0176 
Medborgarförslag – Stimulera hemkompostering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående hemkompostering från Leif Lindberg föreligger. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen och tekniska nämnden.  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-02-15 
 
Vid dagens arbetsutskott presenterar teknisk chef Rune Fransén ett förslag till 
svar på medborgarförslaget. Se vidare aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2005-01-18 § 4 att anta teknisk chef Rune Fran-
séns förslag till yttrande. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna tekniska nämndens förslag till svar på inlämnat medborgar- 
     förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden och propositioner 
 
Lars Sjöholm, mp, med instämmande av Lena Gustafsson, v, yrkar återremiss 
till kommunstyrelsen. 
 
Irma Folkesson, c yrkar att förslaget även remitteras till miljönämnden. 
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forts § 29/05, Medborgarförslag – Stimulera hemkompostering 
  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning till kommunstyrelsen, 
 
att med tillägget att ärendet remitteras även till miljönämnden för beredning. 
----- 
Exp till: 
Miljönämnden 
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KF § 30/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Politikerna upphör med att bryta mot kommunallagen 
(KL) och lagen om kommunal redovisning (KRL) och lämnar i stället kor-
rekt information till oss kommuninvånare om kommunens årsresultat 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående politikerna upphör med att bryta mot kommunalla-
gen (KL) och lagen om kommunal redovisning (KRL) och lämnar i stället kor-
rekt information till oss kommuninvånare om kommunens årsresultat från Bert 
Appert föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
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KF § 31/05  
KF § 7/05 05/KS0013 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson angå-
ende planavgift i Ragnabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Roland Swedestam, s, ställd interpellation till kommunstyrelsens ord-
förande Håkan Algotsson angående planavgift i Ragnabo. 
 
Vem eller vilka i kommunledningen har lovat att stugägarna i Ragnabo inte be-
höver betala planavgiften på 1000 kronor och vad händer nu, när arbetet med 
VA är stoppat? 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att svar lämnas vid nästa kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Kommunfullmäktiges behandlig 
 
Vid dagens sammanträde föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande 
Håkan Algotsson.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen, 
 
att notera svaret. Bilaga 3. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Roland Swedestam 
 


