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Plats och tid Bespisningslokalen i Bergkvara skola 
Onsdagen den 14 december 2005 kl 18.30 – 19.30 

   
Beslutande  Enligt deltagarlista 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, sekreterare 
   
    
   
   
   

  
  
Utses att justera Irma Folkesson                                                 Christer Söderholm  
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-12-19 
plats och tid  
Underskrifter    

    
    
 Sekreterare Bo Lönnqvist Paragrafer 114 -128  
    
    
 Ordförande Karl-Erik Gustavsson  
    
     

 Justerande Irma Folkesson                          Christer Söderholm 
   

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

  
Kommunfullmäktige 
 

  

Sammanträdesdatum 2005-12-14   
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-12-19 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2006-01-10 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Bo Lönnqvist, kommundirektör  
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KS § 114/05 05/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Leif Lindberg ifrågasätter varför kommunen inte har sökt EU-stöd för sanering av 
badplatserna i kommunen. 
Det är viktigt med en sanering, dels för de permanentboende och dels för turis-
men. Ett första steg är att göra en undersökning av sedimentslammet för att utröna 
om det finns giftiga metaller i slammet. 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Roland Swedestam, s kan inte svara på varför 
EU-stöd inte sökts, men lovar att ta upp ärendet på kommunstyrelsens nästa ar-
betsutskott.  
 
Sten Bondesson, c ger svar att kommunens miljösamordnare Kerstin Ahlberg kan 
hjälpa till med att sätta ihop en EU-ansökan. 
 
Lena Gustavsson, v och Jessica Lundgren, mp ställer sig bakom Leif Lindbergs 
synpunkter. 
 
Bert Appert frågar varför eleverna i årskurs 9 presterar sämre på nationella prov 
än elever i t ex Emmaboda, Nybro och Mönsterås? 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Irma Folkesson, c kan inte svara på 
frågan utan återkommer till nästa sammanträde. 
 
Bert Appert frågar socialnämndens vice ordförande Peter Ludvigsson, s om han 
instämmer i den kritik som Länsstyrelsen riktar mot socialtjänsten i Torsås? 
Hur mycket pengar har avsatts till kompetensutveckling av personalen de närmas-
te åren?  
 
Socialnämndens vice ordförande Peter Ludvigsson, s svarar att kritiken från Läns-
styrelsen är allvarlig och den får vi bara instämma i, när det gäller hur mycket 
pengar som avsatts för kompetensutveckling av personalen kan jag inte svara på. 
 
Bert Appert frågar om kommande stora pensionsutbetalningar?  Mönsterås har 
över 50 Mkr avsatta i KLP till framtida pensioner – Torsås mindre än en femtedel. 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Roland Swedestam, s svarar, av finansiella 
skäl har inte Torsås kommun avsatt några pengar till KLP under de senaste åren.  
 
Marie Jansson frågar varför personal dras in på dagiset Kråkan i Bergkvara? 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Irma Folkesson, c ber Marie Jansson 
kontakta Inger Sandbäck om detta. 
-----  
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KF § 115/05  
KS § 235/05  
AU § 244/05  
KF § 72/05  
KS § 153/05  
AU § 177/05  98/KS0259 
Planärende – Nybyggnad sjöbodar Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Frågan angående planläggning av sjöbodar vid Bergkvara hamn initierades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2005-06-15 § 33. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-08-01 § 162, att hos kommunstyrelsen efter-
höra om planarbetet ska fortsätta och vilket konto som ska belastas.   
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-09-28 
 
Christer Söderholm, kd yrkar återremittering av ärendet i avvaktan på besked 
om hur byggnadsnämnden bedömer ärendet. 
 
Lars Sjöholm, mp yrkar bifall till återremittering. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för 
     ytterligare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-11-08 
 
Protokoll 2005-10-24 § 203 föreligger från byggnadsnämnden. 
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forts § 115/05, Planärende – Nybyggnad sjöbodar Bergkvara hamn 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
----- 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KF § 116/05 
KS § 229/05 
AU § 214/05 
AU § 188/05  05/KS0134 
Torsås 53:9, Kalmarvägen 6, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fastigheten Torsås 53:9 hyrs idag ut till gymnasieelever. Huset är i stor behov 
av en upprustning. 
 
Kostnadsberäkning på renovering av fastigheten Torsås 53:9 från byggnads-
ingenjör Christer Franzén föreligger. Se vidare aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun löser ut fastigheten från Isakssonska fonden, 
 
att finansiering av renoveringen av fastigheten Torsås 53:9 upptas i samband  
     med budgetarbetet 2006. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-10-04 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist redovisar ett förslag på köpeavtal gällande köp 
av fastigheten Torsås 53:9. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till köpeavtal gällande fastigheten Torsås  
     53:9. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 
att godkänna föreliggande förslag till köpeavtal gällande fastigheten Torsås  
     53:9. 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
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forts § 116/05, Torsås 53:9, Kalmarvägen 6, Torsås 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag till köpeavtal gällande fastigheten Torsås  
     53:9. 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
----- 
Exp till: 
kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson  
kommundirektör Bo Lönnqvist 
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KF § 117/05  
VB § 2/05  
KF § 104/05  
KS § 198/05  
AU § 231/05  
AU § 220/05  
AU § 197/05  
KS § 104/05   
AU § 141/05  
AU § 122/05 05/KS0006 
Bildande av räddningstjänstförbund Torsås - Emmaboda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om planeringsmötet 2005-09-02 med 
Räddningstjänsten i Emmaboda.  
 
Arbetet fortlöper och nästa möte med arbetsgruppen sker 2005-09-29 och  re-
ferensgruppen 2005-10-24. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-09-06: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-10-04 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist ger en informerar från planeringsmötet i Emma-
boda 2005-09-29. 
 
Arbete fortlöper om räddningstjänstens framtida organisation. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-10-04: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-10-18 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist redovisar förslag på förbundsordning och av-
siktsförklaring för Räddningstjänstförbundet Sydost (Emmaboda – Torsås 
Räddningstjänst). 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-10-18: 
 
att notera informationen. 
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forts § 117/05, Bildande av räddningstjänstförbund Torsås – Emmaboda 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-11-01 
 
Räddningstjänsterna i Emmaboda och Torsås kommuner har sedan flera år 
delat ledningsresurser. Genom vakanser i ledningsorganisationen under sena-
re tid har detta samarbete fördjupats samtidigt som ledningsorganisationen inte 
har varit bemannad fullt ut. 
 
Ett nytt läge uppstod när räddningschefen i Emmaboda aviserade att han skul-
le lämna sin anställning i kommunen från och med 2005-07-01. 
 
Kommunledningarna i de två kommunerna har därför fört diskussioner om hur 
det framtida samarbete om räddningstjänsten kan utformas för att garantera 
resurser, kvalitet och kompetens inom räddningstjänstens verksamhetsområde 
i de två kommunerna. 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om möten med räddningstjänstper-
sonalen i Torsås och Emmaboda samt från MBL-förhandlingen med de fack-
liga företrädarna. 
 
Förslag på förbundsordning och avsiktsförklaring för Räddningstjänstförbundet 
Sydost (Emmaboda – Torsås Räddningstjänst) föreligger. 
 
Ledamot Roland Swedestam, s yrkar att avsiktsförklaringen kompletteras med  
”Reversräntan fastställs för respektive år” . 
 
Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreslagen förbundsordning och avsiktsförklaring med kom- 
     plettering ”Reversräntan fastställs för respektive år” samt 
 
att tillsammans med Emmaboda kommun, fr o m 2006-01-01 bilda ett gemen- 
     samt räddningstjänstförbund. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna föreslagen förbundsordning och avsiktsförklaring med kom- 
     plettering ”Reversräntan fastställs för respektive år” samt 
 
att tillsammans med Emmaboda kommun, fr o m 2006-01-01 bilda ett gemen- 
     samt räddningstjänstförbund, 
 
att uppdra åt valberedningen utse 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare till  
     räddningstjänstförbundet. 
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forts § 117/05, Bildande av räddningstjänstförbund Torsås – Emmaboda 
 
Valberedningens behandling 2005-12-08 
 
Förslag på fördelning: 
 
från s-gruppen 2 ordinarie och 2 ersättare, 
        moderaterna 1 ordinarie 
        centern 1 ordinarie och 2 ersättare 
 
Mona Magnusson, m yrkar att även få en ersättare. 
 
Lars Sjöholm, mp föreslår att någon ska företräda havet.  
 
Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utse följande ledamöter till Räddningstjänstförbundet för år 2006: 
 
     Ordinarie ledamöter                              Ersättare 
 
     S Roland Swedestam                           S Sören Bondesson 
     S Siv Eriksson                                      Mp Lars Sjöholm 
     M Mona Magnusson                             M Evy Svensson 
     C Håkan Algotsson                               C Anders Walterson  
 
att till revisor utse ordinarie ledamot Tomas Olsson och ersättare LarsOve 
     Bramstedt. 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att utse följande ledamöter till Räddningstjänstförbundet för år 2006: 
 
     Ordinarie ledamöter                              Ersättare 
 
     S Roland Swedestam                           S Sören Bondesson 
     S Siv Eriksson                                      Mp Lars Sjöholm 
     M Mona Magnusson                             M Evy Svensson 
     C Håkan Algotsson                               C Anders Walterson  
 
att till revisor utse ordinarie ledamot Tomas Olsson och ersättare LarsOve 
     Bramstedt. 
----- 
Exp till: 
Emmaboda kommun 
Torsås Räddningstjänst 
Berörda ordinarie ledamöter samt ersättare 
Berörda revisorer, Personalavdelningen   
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KF § 118/05 05/KS0186 
Granskning av delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2005, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Granskning av delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2005 för Kalmarsunds 
Gymnasieförbund  samt utlåtande avseende delårsrapport 2005 föreligger. 
 
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunalförbundet kom-
mer att uppnå ekonomisk balans år 2005. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna föreliggande delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2005 för Kal- 
     marsunds Gymnasieförbund. 
 -----  
Exp till: 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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KF § 119/05  
KS § 236/05  
AU § 246/05 05/KS0167 
Delårsbokslut 1 januari – 20 juni 2005,  Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riksdagen har enligt propositionen God ekonomisk hushållning i kommuner 
och landsting beslutat om vissa ändringar i kommunallagen som berör Region-
förbudets i Kalmar län verksamhet. 
 
Bland annat ska fullmäktigeförsamlingarna, i likhet med årsbokslut även be-
handla delårsbokslut för kommunförbund utan fullmäktige. 
 
Regionförbundet i Kalmar län delårsbokslut 1 januari – 30 juni 2005 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Regionförbundets delårsbokslut 1 januari – 30 juni 2005.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Regionförbundets delårsbokslut 1 januari – 30 juni 2005. 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Regionförbundets delårsbokslut 1 januari – 30 juni 2005. 
----- 
Exp till: 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KF § 120/05  
KS § 241/05 05/KS0192 
Årsredovisning 2004 Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kal-
mar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Granskningen av årsredovisning 2004 för Kommunalförbundet Naturbruks-
gymnasierna i Kalmar län är klar och revisorerna har avgivit sin revisionsberät-
telse. 
 
Under perioden 1999-2001 godkände förbundsfullmäktige i Kommunalförbun-
det årsredovisningen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 
I den fr o m 2003 antagna förbundsordningen finns endast en direktion. Full-
mäktige i respektive medlemskommun måste därför behandla frågan om god-
kännande av årsredovisningen och ansvarsfrihet för direktionen 2004. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen samt  
 
att bevilja förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Naturbruks- 
     gymnasierna i Kalmar län ansvarsfrihet för 2004. 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen samt  
 
att bevilja förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Naturbruks- 
     gymnasierna i Kalmar län ansvarsfrihet för 2004. 
----- 
Exp till: 
Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län 
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KF § 121/05  
KS § 237/05  
AU § 247/05  
AU § 218/05  
KS § 14/05  
AU § 234/04  
KF § 94/04 04/KS0249 
Motion – Starkare medborgarmakt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp, hemställer i en motion att Torsås kommun 
påbörjar ett arbete med att införa medborgarkontrakt i den kommunala verk-
samheten.  
 
Syftet med kontraktet ska vara att öka dialogen mellan politiker, tjänstemän och 
kommuninvånarna kring den kommunala verksamheten och att skapa tydlighet 
kring målsättningar, ambitionsnivåer och prioriteringar av offentliga tjänster. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamot Jessica Lundgren, mp utvecklar innehållet i motionen vid nästa  
     kommunstyrelsesammanträde. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp redogör för innehållet i sin motion – starkare 
medborgarmakt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-02-01: 
 
att utsända motionen på remiss till samtliga nämnder,   
 
att synpunkter skall vara inlämnade till kommunkansliet senast 2005-05-01. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-10-04 
 
Synpunkter föreligger från barn- och utbildningsnämnden, miljönämnden, tek-
niska nämnden, byggnadsnämnden, kultur och fritidsnämnden och social-
nämndens ordförande Hans Wendell. 
Se vidare aktbilaga. 
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forts. § 121/05, Motion – Starkare medborgarmakt 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till socialnämnden för inhämtande av deras yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-11-08 
 
Sammanställning över inkomna yttrande från barn- och utbildningsnämnden, 
miljönämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden, kultur och fritids-
nämnden och socialnämnden föreligger. 
 
Med hänvisning till att Torsås kommun är en liten kommun, med korta avstånd 
samt ett nätverk tillsammans med bygdegrupper, föreningar m fl finns det goda 
förutsättningar för medborgare att påverka kommunala beslut och service även 
utan formellt beslutade medborgarkontrakt.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att av de synpunkter som inhämtas från nämnderna framgår att barn- och  
     utbildningsnämndens kontrakt med medborgarna utgörs av gällande  
     förskole- och skolplan samt att övriga nämnder inte tillstyrker upprättande  
     av medborgarkontrakt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att av de synpunkter som inhämtas från nämnderna framgår att barn- och  
     utbildningsnämndens kontrakt med medborgarna utgörs av gällande  
     förskole- och skolplan samt att övriga nämnder inte tillstyrker upprättande  
     av medborgarkontrakt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-12-14 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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forts. § 121/05, Motion – Starkare medborgarmakt 
 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att av de synpunkter som inhämtas från nämnderna framgår att barn- och  
     utbildningsnämndens kontrakt med medborgarna utgörs av gällande  
     förskole- och skolplan samt att övriga nämnder inte tillstyrker upprättande  
     av medborgarkontrakt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
----- 
Exp till: 
Jessica Lundgren, mp 
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KF § 122/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående kommunfullmäktiges sammanträde från Kurt 
Jonsson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 123/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Skadegörelse och störande oljud i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående skadegörelse och störande oljud från Ulf-Peter  
Rosenblad föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 124/05  
KS § 230/05  
AU § 257/05 06/KS0001 
Sammanträdestider 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för arbetsutskottet, personalutskottet, 
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för år 2006. 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari 10, 24 Augusti 8, 22 

Februari 14 September 5, 19 

Mars 7, 21 Oktober 3, 17  

April 4, 18 November 7, 21 

Maj 2, 16, 30 December 5 

      

   
Sammanträdestiden är 08.30—12.00 om inte annat bestäms. Kallelse till ar-
betsutskottets sammanträden sänds torsdagen veckan innan. Ärenden som 
avses behandlas på arbetsutskottet skall anmälas till kansliet senast kl. 10.00 
torsdagar. 
 
Personalutskottet 
 
Januari 17 Augusti 15 

Februari 7 September 12 

Mars 14 Oktober 24 

April 11 November 14 

Maj 9 December 12 

 
Sammanträdestiden är 08.30—12.00 om inte annat bestäms. 
 
Kommunstyrelsen  
 
Januari 17, 31 September 5 

Februari 28 Oktober 3, 31 

Mars 21 November 28  

April 4    

Maj 2, 30    

 
Sammanträdet startar kl 18.30 om inte annat bestäms. 
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forts § 124, Sammanträdestider 2006 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Februari 22 Torsås 

April 26 Söderåkra 

Juni  14 Torsås 

September 27 Bergkvara  

November 1, 22 (kl. 18.00) (1) Gullabo, (22) Torsås 

December 13 (kl. 18.00) Bestäms senare 

 
Sammanträdet börjar 18.30 förutom den 22 november och 13 december, då 
sammanträdet börjar kl. 18.00.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2006 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2006 för kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-11-22 
 
Flertal av ledamöterna var överens om att vid kommunfullmäktige sammanträ-
den krävs en bättre ljudanläggning. 
 
Förslag finns att kommunfullmäktiges sammanträde 2006-02-22 (sportlovsveck-
an) flyttas till 2006-02-15. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta förslag till sammanträdestider 2006 för arbetsutskottet, personalut- 
     skottet samt kommunstyrelsen, 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att undersöka möjligheterna till en 
     bättre ljudanläggning med bandinspelning. 
 
 
 
 
forts § 124, Sammanträdestider 2006 
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föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta sammanträdestider 2006 för kommunfullmäktige enligt kommun- 
     styrelsens förslag med ändringen att sammanträdet i februari flyttas  
     till den 15 februari. 
 
att inlägg från ledamöterna i kommunfullmäktige ska framföras i talarstol. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-12-14 
 
Yrkande och propositioner 
 
Christer Söderholm, kd yrkar att avvakta med beslut om plats för kommun-  
fullmäktiges sammanträden till medborgarförslaget från Kurt Jonsson angående 
sammanträdeslokaler behandlats. 
Vidare yrkar Christer Söderholm, kd att avvakta med beslut om att inlägg i kom-
munfullmäktige ska framföras i talarstol med hänvisning också här till nämnda 
medborgarförslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Christer Söderholms, kd förslag. 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att den allmänna frågestunden bibehålls vid samtliga 
kommunfullmäktigesammanträde samt att allmänhetens frågestund annonseras 
i kungörelsen. 
 
Jessica Petersson, s med instämmande av Jessica Lundgren, mp, Lena Gus-
tavsson, v och Irma Folkesson, c yrkar att kommunfullmäktiges sammanträde 
den 13 december flyttas till den 14 december. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta sammanträdestider för 2006: 
 
     Februari             15           Torsås 
     April                   26             
     Juni                    14            
     September         27            
     November          1, 22        
     December          14            
 
     Sammanträdet börjar 18.30 förutom den 22 november och 14 december, då  
     sammanträdet börjar kl 18.00, 
 
 
forts § 124, Sammanträdestider 2006 
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att avvakta beslut i inlämnat medborgarförslag från Kurt Jonsson, därefter be- 
     stäms plats för kommunfullmäktiges sammanträden samt om inlägg ska  
     framföras i talarstol, 
 
att kommunfullmäktiges kungörelse annonseras med hela föredragningslistan i 
     tidningarna Barometern, Östra Småland och Kalmar Läns Tidning, 
 
att vid kommunfullmäktiges sammanträden ska möjlighet ges till allmänhetens  
     frågestund på max 30 minuter. 
----- 
Exp till: 
Samtliga ledamöter 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Samtliga bygdegrupper 
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KF § 125/05  
KS § 239/05 05/KS0190 
Arvode vid kommunfullmäktiges decembersammanträde 2005 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att arvodet till kommunfullmäktiges ledamöter vid kommunfullmäktiges  
     sammanträde i december 2005 slopas.  
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att arvodet till kommunfullmäktiges ledamöter vid kommunfullmäktiges  
     sammanträde i december 2005 slopas.  
 
----- 
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KF § 126/04 04/KS0014 
Motion – Angående Sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Anita Svensson, s hemställer i en motion att uppdra åt Torsås kom-
mun att undersöka möjligheterna att bygga en kompletterande hall i omedelbar 
anslutning till nuvarande sporthall. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden för  
     beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 127/04 04/KS0014 
Motion – Valfrihet inom barnomsorgen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Sten Bondesson, c hemställer i en motion att fler föräldrar till barn 
inom barnomsorgen ska kunna välja var de ska lämna sina barn. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 128/04 04/KS0014 
Motion – Ställ klimatkrav på transporter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp hemställer i en motion att vid upphandling av 
transporter, t ex färdtjänstresor, skolskjuts och transport av mat till dagis ställa 
miljökrav för att minska vår klimatpåverkan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 

 


