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Kommunfullmäktige  2005-11-02 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid Församlingshemmet i Gullabo 
Onsdagen den 2 november 2005 kl 18.30 – 22.00 

   
Beslutande  Enligt deltagarlista 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 
  Bo Lindström, ordförande Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB § 79, 80 
 Jan Andersson, miljöchef § 83 
   
   

  
  
Utses att justera Anders Walterson                                            Pär Axelsson  
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-11-11 
plats och tid  
Underskrifter    

    
    
 Sekreterare Bo Lönnqvist Paragrafer 77 - 88 
    
    
 Ordförande Karl-Erik Gustavsson  
    
     

 Justerande Anders Walterson                     Pär Axelsson 
   

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

  
Kommunfullmäktige 
 

  

Sammanträdesdatum 2005-11-02   
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-11-11 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2005-12-03 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Bo Lönnqvist, kommundirektör  
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KS § 77/05 05/KS0004 
Information av Gullabo sockenstämma samt Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mötet inleds med information av Pamela Nilsson ordförande i Gullabo socken-
stämma. 
 
* Dagligvaruaffären öppnar åter i samhället. 
* Bygget av etapp två för gång- och cykelleden fram till Magdegärde strax innan  
  Gullaboås har påbörjats.  
* Önskar hjälp med att hitta en träffpunkt i form av ett kafé eller liknande för olika  
   aktiviteter. 
 
Joel Parde informerade om upprustning av länsväg 504 mellan Torsås och Visse-
fjärda vid Klättorp. Uppvaktning hos Vägverket är aktuellt. Föreningen begär att 
kommunen tar täten i vägfrågan och agerar tillsammans med Gullabo Socken- 
stämma. 
 
Vid allmänhetens frågestund framfördes varför en del kommuninvånare ska behö-
va vänta en längre tid för att få en ändamålsenlig bostad inom det kommunala bo-
stadsbolaget. Efterlystes bättre framförhållning och för närvarande finns en kö för 
omflyttning till annan bostad på cirka 20 personer. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c med flera politiker svarade att 
det ständigt förs en dialog mellan bostadsbolaget och socialkontoret för att anpas-
sa bostäder för de som behöver. 
-----  

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 3 av 19   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2005-11-02 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 

KF § 78/05  
KS § 164/05  
AU § 201/05 05/KS0141 
Delårsbokslut januari – augusti med prognos för helår 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Resultatet (årets resultat) efter åtta månader visar ett positivt resultat på 5,1 
Mkr. Prognosen för helåret 2005 pekar på ett positivt resultat på 5 Mkr, dvs  
0,6 Mkr bättre än budget. 
  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med prognos för helår 2005. 
 
 Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att samtliga förvaltningarna ska se över sin övertid, 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med prognos för helår 2005. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-11-02 
 
Utlåtande avseende delårsrapport 2005 från revisorerna föreligger, där reviso-
rerna bedömer att:  
 
* delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala  
   redovisningslagen, 
* det i kommunens budget saknas mål om hur en god ekonomisk hushållning  
   ska uppnås utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv. Till följd av detta kan 
   inte resultatet bedömas i denna del, 
* resultatet i delårsrapporten uppfyller fullmäktiges finansiella mål, 
* den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen kommer att 
   uppnå ekonomisk balans år 2005. 
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forts § 78/05, Delårsbokslut januari – augusti med prognos före helår 
2005 
 
 
Kommunens ackumulerade underskott uppgår till 13,6 Mkr inklusive prognosti-
serat resultat. Det är viktig att beslutat åtgärdsprogram fullföljs för att få eko-
nomin i balans. 
 
Mot bakgrund av granskning och gällande lagstiftning bedöms att mål behöver 
utarbetas för vad som utgör god ekonomisk hushållning utifrån ett verksam-
hetsmässigt perspektiv. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera delårsbokslutet, 
 
att överlämna revisorernas revisionsrapport till kommunstyrelsen för åtgärd. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 79/05   
KS § 165/05 05/KS0148 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om Torsås Bostads AB;s delårsbokslut för 
perioden 2005-01-01—2005-06-30. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-11-02 
 
Bo Lindström ordförande i Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB före-
drar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera delårsbokslutet. 
 -----  
Exp till: 
Torsås Bostads AB/Torsås Fasitghets AB 
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KF § 80/05  
KS § 166/05 05/KS0149 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om Torsås Fastighets AB;s delårsbokslut 
för perioden 2005-01-01—2005-06-30. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-11-02 
 
Bo Lindström ordförande i Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB före-
drar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera delårsbokslutet. 
 -----  
Exp till: 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
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KF § 81/05  
KS § 167/05 05/KS0150 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s del-
årsbokslut för perioden 2005-01-01—2005-06-30. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-11-02 
 
Ledamot Hans-Olof Berg, c föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera delårsbokslutet. 
 -----  
Exp till: 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
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KF § 82/05  
KS § 168/05 05/KS0151 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät per den 31 augusti 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårs-
bokslut för perioden 2005-01-01—2005-08-31. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-11-02 
 
Ledamot Anders Walterson, c föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera delårsbokslutet. 
 -----  
Exp till: 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
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KF § 83/05  
KS § 169/05  
AU § 194/05  05/KS0049 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommuns gällande hälsoskyddsföreskrifter trädde i kraft i oktober 1985. 
En ändring har skett (1992) då begränsning om tomgångskörning skärptes från 
3 till 1 minut inom detaljplanelagda områden samt benämningen detaljplan er-
satte tidigare benämningar stads- och byggnadsplan. 
 
Då regelverket (miljöbalken mm) har genomgått en del förändringar sedan 
1985 kan det vara lämpligt att revidera befintliga föreskrifter eller helt ersätta 
med nya. 
 
Stöd för att utfärda lokala hälsoskyddsföreskrifter finns i miljöbalkens 9 och 14 
kap samt i förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Miljöchef Jan Andersson informerar om att miljökontoret har sedan 2000 påbör-
jat översynen av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Förslag har varit ute på 
remiss till de som ansetts särskilt berörda. Inkomna yttrande har beaktats i det 
vidare arbetet. 
 
Miljönämnden beslutar 2005-02-16 § 1 att hemställa att kommunfullmäktige 
antar nya lokal hälsoskyddsföreskrifter enligt aktbilaga ”Lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås kommun” daterad 2005-
02-02. Befintliga föreskrifter ska samtidigt upphöra att gälla.  Då beslut fattas i 
kommunfullmäktige ska detta meddelas Länsstyrelsen för kungörelse och 
tryckning. 
 
Önskemål från ledamot Anders Walterson, c att komplettera 4 § pkt 3 med 
orm, skorpioner och giftiga spindlar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar att, texten vid vatten-
drag gäller skyddsavstånd på minst 6 m tas bort från 8 §. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
att texten vid vattendrag gäller skyddsavstånd på minst 6 m tas bort från 8 §, 
 
att anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter enligt aktbilaga ”Lokala föreskrifter 
     för att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås kommun” daterad  
     2005-02-02.  
forts § 83, Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
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Kommunstyrelsens behandling 2005-10-04 
 
Ledamot Anders Walterson, c önskemål om kompletterande med skorpioner 
och giftiga spindlar är enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, Kommunala föreskrifter 39 § ej tillåtet.  
 
Yrkanden och propositioner 
 
Ledamöter Jessica Lundgren, mp och Christer Söderholm, kd yrkar att texten i 
8 § Vid vattendrag gäller skyddsavstånd på minst 6 meter bibehålles enligt mil-
jönämndens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Jessica 
Lundgren, mp och Christer Söderholm, kd yrkande finner han att kommunsty-
relsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag varvid votering begärs. 
 
Votering 
 
Vid votering där ja = arbetsutskottets förslag och nej = Jessica Lundgrens, mp 
och Christer Söderholms, kd, yrkande avges 7 ja-röster, 3 nej-röster och 1 av-
står. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  
Yrkanden och propositioner 
 
Ledamot Roland Swedestam, s yrkar borttagande av texten i 10 § Eldning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Roland 
Swedestams, s yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbets-
utskottets förslag varvid votering begärs. 
 
Votering 
 
Vid votering där ja = Roland Swedestams, s yrkande och nej = arbetsutskottets 
förslag avges 5 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslu-
tat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att texten vid vattendrag gäller skyddsavstånd på minst 6 m tas bort från 8 §, 
 
att anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter enligt aktbilaga ”Lokala föreskrifter 
     för att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås kommun” daterad  
     2005-02-02.  
 
forts § 83, Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
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Reservationer 
 
Ledamöter Jessica Lundgren, mp, Christer Söderholm, kd och Anita Svensson, 
s reserverar sig mot beslutet till förmån för Jessica Lundgrens, mp och Christer 
Söderholms, kd yrkande. 
 
Ledamöter Mona Magnusson, m, Roland Swedestam, s, Siv Eriksson, s och 
Ingemar Skotheim, s reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Swede-
stams, s yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-11-02 
 
Yrkande och propositioner angående skyddsavstånd  
 
Ledamöter Håkan Algotsson, c och Hans-Olof Berg, c med instämmande av 
Mona Magnusson, m yrkar att i § 8 tas texten bort Vid vattendrag gäller 
skyddsavstånd på minst 6 meter i övrigt bifall till kommunstyrelsens beslut. 
 
Ledamöter Sten Bondesson, c, Jessica Lundgren, mp, Sören Bondesson, s, 
Lars Sjöholm, mp och Lena Gustavsson, v yrkar bifall till miljönämndens beslut. 
 
Vid av ordföranden ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt miljö-
nämndens förslag avgavs 16 ja-röster och 16 nej-röster samt 1 röst avstår. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat med ordförandens utslagsröst enligt 
kommunstyrelsens förslag att i § 8 ta bort texten Vid vattendrag gäller skydds-
avstånd på minst 6 meter. 
 
Reservation 
 
Ledamöter Lars Sjöholm, mp, Jessica Lundgren, mp, Kjell Johansson, kd, Ma-
deleine Blomberg, kd, Kjell Mattsson, kd Lena Gustavsson, v, Ann Ludvigsson, 
s, Siv Eriksson, s, Ulf Bruce, s, Sören Bondesson, s, Anita Svensson, s Sten 
Bondesson, c och Ann-Britt Mårtensson, s reserverar sig mot beslutet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
forts § 83, Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
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Yrkande och propositioner angående Eldning 
 
Ledamöter Roland Swedestam, s, Mona Magnusson, m, Kjell Johansson, kd 
och Ingemar Skotheim, s yrkar att § 10 gällande eldning tas bort. 
 
Ledamöter Madeleine Blomberg, kd och Jessica Lundgren, mp yrkar bifall till 
miljönämndens förslag. 
 
Vid av ordföranden ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Roland Swedestam , s m fl yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt Roland 
Swedestam, s m fl yrkande avgavs 8 ja-röster och 22 nej-röster samt 3 röster 
avstår. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, s m 
fl yrkande att § 10 Eldning utgår ur de Lokala hälsoföreskrifterna. 
 
Reservation 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att texten vid vattendrag gäller skyddsavstånd på minst 6 m tas bort från 8 §, 
 
att § 10 Eldning utgår ur de Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
 
att i övrigt anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter enligt aktbilaga ”Lokala  
     föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås kom 
     mun” daterad 2005-02-02.  
----- 
Exp till: 
Länsstyrelsen för kungörelse och tryckning 
Miljönämnden 
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KF § 84/05  
KS § 180/05  
AU § 206/05  
AU § 181/05  
AU § 159/05  
AU § 80/05  
KS § 69/05 05/KS0062 
Planutställning - Detaljplan för Södra Ragnabo, del av Ragnabo 1:3 m fl 
fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för Södra 
Ragnabo 1:3 m fl fastigheter. 
 
Syftet med detaljplanen är främst att justera planbestämmelser efter nuvarande 
markanvändning. Planen möjliggör större byggrätter. Kommunalt vatten och 
avlopp har nyligen dragits fram till och inom området varvid permanent-
bosättning underlättas. En förutsättning för förändringarna är att området i stort 
sett ska bibehålla sina speciella karaktärer. Ianspråktagande av större byggrät-
ter än vad som gäller idag förutsätter anslutning till kommunalt VA-system.  
 
Planförslaget har varit föremål för samråd enligt Plan och bygglagens 5 kap 20 
§, normalt planförfarande under tiden 2005-03-21--2005-04-15. 
 
Utställning har skett under tiden 2005-06-30--2005-08-15 varvid 7 skriftliga ytt-
rande med synpunkter har inkommit, vilka sammanställts i kommunens utlå-
tande. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-09-12 § 181 att sända detaljplanen vidare till 
kommunfullmäktige för antagande. Se vidare aktbilaga. 
 
 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättat förslag för detaljplan för Södra Ragnabo, del av Ragnabo 1:3  
     m fl fastigheter. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-10-04 
 
Synpunkter från Agneta och Tommy Klippvik föreligger. 
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fort § 84, Detaljplan för Södra Ragnabo, del av Ragnabo 1:3 m fl fastighe-
ter 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson påtalar att fel uppstått i anta-
gandehandlingarna. 
 
I genomförandebeskrivning sid 3, ansvarsfördelning och huvudmannaskap ska 
texten badplatser och småbåtshamn tas bort samt att texten, en stamdiameter 
över 20 cm kräver bygglov ändras till, en stamdiameter över 10 cm kräver 
bygglov. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i genomförandebeskrivning sid 3, ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
     ska texten badplatser och småbåtshamn tas bort samt att texten, en stam- 
     diameter över 20 cm kräver bygglov ändras till, en stamdiameter över  
     10 cm kräver bygglov, 
 
att anta upprättat förslag för detaljplan för Södra Ragnabo, del av Ragnabo 1:3  
     m fl fastigheter, 
 
att notera inkomna synpunkter från Agneta och Tommy Klippvik. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att i genomförandebeskrivning sid 3, ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
     ska texten badplatser och småbåtshamn tas bort samt att texten, en stam- 
     diameter över 20 cm kräver bygglov ändras till, en stamdiameter över  
     10 cm kräver bygglov, 
 
att anta upprättat förslag för detaljplan för Södra Ragnabo, del av Ragnabo 1:3  
     m fl fastigheter, 
 
att notera inkomna synpunkter från Agneta och Tommy Klippvik. 
----- 
Exp till: 
Länsstyrelsen 
Fastighetsägare på Ragnabo 1:44, Ragnabo 1:37 
Ragnabo Miljö och Samfälllighetsförening 
Agneta och Tommy Klippvik 
Tekniska nämnden 
Räddningstjänsten 
Byggnadsnämnden 
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KF § 85/05  
KF § 69/05 05/KS0129 
Avsägelse av politiska uppdrag  
 
Ärendebeskrivning 
 
Monika Petersson, s avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfull-
mäktige och miljönämnden samt ersättare i kommunstyrelsen, socialnämnden,  
Torsås Bostads AB och Kalmarsunds Gymnasieförbund.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelsen från ledamot Monika Petersson. 
 
att hos Länsstyrelsen i Kalmar län hemställa om en ny offentlig sammanräkning  
     efter avgående ordinarie ledamot Monika Petersson, s samt en ny ersättare. 
 
Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utse Jessica Petersson som ersättare i kommunstyrelsen, 
 
att utse Sören Bondesson som ersättare i socialnämnden, 
 
att utse Sebina Masinovic som ordinarie i miljönämnden, 
 
att utse Ann-Britt Mårtensson som ersättare i Kalmarsunds Gymnasieförbund  
     samt 
 
att återkomma till nästa sammanträde med ersättare i Torsås Bostads AB/Torsås 
     Fastighets AB och miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-09-28: 
 
enligt valberedningens förslag. 
 
Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utse Henrik Nilsson som ersättare i Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB  
     och miljönämnden. 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 16 av 19   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2005-11-02 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
Forts § 85/05 Avsägelse av politiska uppdrag 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utse Henrik Nilsson som ersättare i Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB  
     och miljönämnden. 
----- 
Exp till: 
Monika Petersson 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
Miljönämnden 
Henrik Nilsson 
Löneavdelningen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 17 av 19   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2005-11-02 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 

 

 

 

KF § 86/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Miljökostnader i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående miljökostnader i Bergkvara hamn från Leif Lind-
berg föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen, Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB och miljönämnden för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
Miljönämnden 

 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 18 av 19   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2005-11-02 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

KF § 87/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Utökade bevakningsinsatser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående utökade bevakningsinsatser från Ulf-Peter  
Rosenblad föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 19 av 19   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2005-11-02 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KF § § 88/05 05/KS0014  
Motion – Res med klimatet i tankarna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, Miljöpartiet de Gröna hemställer i en motion: 
 
* att vid upphandling av nya leasingbilar så ska det ställas krav på att  
   bilarna ska kunna köras på något förnyelsebart bränsle, 
* att alla som kör i tjänsten, både politiker och tjänstemän ska utbildas i  
   ecodriving,  
* att en resepolicy tas fram med syfte att kunna påverka utsläppen av  
   klimatgaser vid körning i tjänsten, 
* att kommunen införskaffar ett lämpligt antal gröna kort från KLT för att  
   främja användandet av kollektivtrafik vid resor i tjänsten,  
* att kommunen införskaffar Commeokort för att underlätta för tågresor i 
   tjänsten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  

 

 


