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Plats och tid Torskolans matsal 
Onsdagen den 15 februari 2006 kl 18.30 – 22.15 

   
Beslutande  Enligt deltagarlista 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Kent Frost, ekonomichef, föredragande 
    
  
     
  

  
Utses att justera Ronny Ramberg                                             Ingemar Skotheim             
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2006-02-21 
plats och tid  
Underskrifter    

    
    
 Sekreterare Kent Frost Paragrafer 1 - 27 
    
    
 Ordförande Karl-Erik Gustavsson Ann-Britt Mårtensson § 9 

    
     
 Justerande Ronny Ramberg                      Ingemar Skotheim 

   

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

  
Kommunfullmäktige 
 

  

Sammanträdesdatum 2006-02-15   
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-02-21 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2006-03-15 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Kent Frost, Ekonomichef  
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KS § 1/06 06/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-12-14 fick barn- och utbildnings- 
nämndens ordförande Irma Folkesson frågan 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 svarar att eftersom 
frågeställaren jämför eleverna i Torsås med eleverna i Emmaboda kan det konsta-
teras att enligt Skolverkets statistik är det endast i två av sju delprov, som eleverna 
i Torsås har sämre resultat.  En av anledningarna kan vara att i en del grann- 
kommuner får eleverna träna på föregående års nationella prov, vilket inte sker i 
Torsås. Istället används nationella provet som ett utvärderingsinstrument.  
 
Bert Appert frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande Irma Folkesson när 
tänker ordförande upphöra med att beskriva Torsås som ”Sveriges bästa skol- 
kommun” och därmed också sluta vilseleda kommuninvånarna? Se vidare bilaga 
2. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Irma Folkesson ber att få frågan skrift-
ligt och återkommer med svar till nästa sammanträde. 
 
Bert Appert frågar kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson om framtida 
pensionsskulder. 
Mönsterås kommuns bruttokostnaden per grundskoleelev låg år 2004 cirka 15 000 
kronor lägre per elev i Mönsterås jämfört med i Torsås , hur förklarar ordförande 
detta? Se vidare bilaga 3. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson återkommer med svar till nästa 
sammanträde. 
 
Leif Lindberg ställer frågor som berör kustmiljöplanen bl a va-utbyggnad söder om 
Bergkvara samt delaktighet, tidsplan och prioritering av kustmiljöplanen  
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson informerar om att 2006-01-10 
tillsätts en arbetsgrupp med företrädare för kommunen och lantbruksnäringen. Vid 
nästa möte med arbetsgruppen kommer representanter från kustmiljögruppen att 
bjudas in. 
----- 
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KF § 2/06 06/KS0043 
Avsägelse av politiska uppdrag i kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ylwa Sjöberg, c avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfull-
mäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelsen från ledamot Ylwa Sjöberg, 
 
att hos Länsstyrelsen i Kalmar län hemställa om ny offentlig sammanräkning 
     efter avgående ordinarie ledamot Ylwa Sjöberg samt en ny ersättare. 
----- 
Exp till: 
Ylwa Sjöberg 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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KF § 3/06  
KS § 50/06  
KS § 20/06  
AU § 28/06 05/KS0027 
Om- och tillbyggnad Mjölnerskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson ger en lägesrapport inför om- 
och tillbyggnad Mjölnerskolan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer vid kommunstyrelsens sammanträde 2006-02-31 för 
     fortsatt behandling samt 
 
i övrigt notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-31 
 
Magnus Andersson, Vd Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB ger en lä-
gesrapport om Mjölnerskolans om- och tillbyggnad. 
 
Anders Walterson, c vill att till nästa kommunstyrelsesammanträde redovisas 
 
1. hyreskontrakt mellan Torsås Fastighets AB och Kalmarsunds Gymnasie- 
    förbund,  
2. kostnadskalkyl för 1:a året, efter ombyggnad, 
3. kostnad för Mjölnerskolan, utan ombyggnad.    
 
Ärendet omfattas av sekretess enl 6 kap 2 § SekrL. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet återkommer vid kommunstyrelsens extra sammanträde  
     2006-02-13 för fortsatt behandling samt 
 
i övrigt notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-02-13 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson föredrar ärendet. 
 
Kostnadskalkyl för åren 2006-2008, lokalförsörjningsavtal med tillhörande bila-
ga samt anhållan om kommunal borgen från Torsås Fastighets AB föreligger. 
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forts § 3/06, Om- och tillbyggnad Mjölnerskolan 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna att Torsås Fastighets AB utför om- och tillbyggnadsarbeten inom 
     ramen 16 Mkr för nya gymnasieprogram på Mjölnerskolan, 
 
att teckna kommunal borgen för upplåningsbehovet för Torsås Fastighets AB:s 
     räkning, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomi- 
     chef Kent Frost att underteckna borgenshandlingarna, 
 
att Torsås kommun täcker eventuellt underskott för Torsås Fastighets AB till 
     följd av att hyresintäkterna enligt avtal med Kalmarsunds Gymnasieförbund  
     ej täcker kostnaderna enligt samma avtal, 
 
att i övrigt ställa sig bakom förslag till avtal mellan Torsås Fastighets AB och 
     Kalmarsunds Gymnasieförbund, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal med Torsås Fastighets AB om 
     kommunens underskottstäckning enligt klausul om ackumulerade under- 
     skott, 
 
att anslå 0,7 Mkr till underskottstäckning för Torsås Fastighets AB med an- 
     ledning av igångsättningskostnader för nytt gymnasieprogram, 
 
att överföra 0,7 Mkr i kommunens åtgärdsplan från 2006 till 2005 samt 
 
att finansiering av underskottstäckning för Torsås Fastighets AB 2006 sker  
     inom ramen för kommunens budgeterade resultat. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-02-15 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson redogör för utdelad kostnads-
kalkyl för åren 2006-2008 samt lokalförsörjningsavtal med tillhörande bilaga. 
 
Yrkanden 
 
S-gruppen tillsammans med kd-gruppen, m-gruppen, Lena Gustafsson, v och 
Hans-Olof Berg, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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forts § 3/06, Om- och tillbyggnad Mjölnerskolan 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna att Torsås Fastighets AB utför om- och tillbyggnadsarbeten inom 
     ramen 16 Mkr för nya gymnasieprogram på Mjölnerskolan, 
 
att teckna kommunal borgen för upplåningsbehovet för Torsås Fastighets AB:s 
     räkning, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomi- 
     chef Kent Frost att underteckna borgenshandlingarna, 
 
att Torsås kommun täcker eventuellt underskott för Torsås Fastighets AB till 
     följd av att hyresintäkterna enligt avtal med Kalmarsunds Gymnasieförbund  
     ej täcker kostnaderna enligt samma avtal, 
 
att i övrigt ställa sig bakom förslag till avtal mellan Torsås Fastighets AB och 
     Kalmarsunds Gymnasieförbund, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal med Torsås Fastighets AB om 
     kommunens underskottstäckning enligt klausul om ackumulerade under- 
     skott, 
 
att anslå 0,7 Mkr från 2006 års budget till underskottstäckning för Torsås  
     Fastighets AB med anledning av igångsättningskostnader för nytt gymna- 
     sieprogram, 
 
att överföra 0,7 Mkr i kommunens åtgärdsplan från 2006 till 2005 samt 
 
att finansiering av underskottstäckning för Torsås Fastighets AB 2006 sker  
     inom ramen för kommunens budgeterade resultat samt 
 
att borgensavgift hanteras i kommunens budgetprocess 2007. 
----- 
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Ekonomichef Kent Frost   
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KF § 4/06  
KS § 25/06  
KS § 21/06  
AU § 40/06  
KS § 1//06 06/KS0033 
Säkerhetspolicy för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på säkerhetspolicy för Torsås kommuns verksamheter föreligger. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till säkerhetspolicy för Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-31 
 
Arbetet med säkerhetsfrågorna ska bedrivas systematiskt i berörda verksam-
heter och omfatta: 
 
1. fortlöpande riskanalyser 
 
2. genomförande av skadeförebyggande åtgärder 
 
3. fortlöpande skaderapportering 
 
4. utbildning och information. 
 
Ingemar Skotheim, s understyrker vikten att avsätta medel till kostnader i sam-
band med skadeförebyggande åtgärder.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att arbetet med ovanstående fyra punkter ska redovisas i oktober månad till  
     kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till säkerhetspolicy för Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag till säkerhetspolicy för Torsås kommun. 
----- 
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KF § 5/06  
KS § 26/06  
AU § 21/06 06/KS0032  
Torsås kommuns kommunvapen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost. 
 
Skrivelse från kommundirektör Bo Lönnqvist angående ändring av Torsås 
kommuns heraldiska färger i kommunvapnet föreligger. 
 
Nuvarande heraldiska kommunvapen för Torsås kommun fastställdes av 
Kungl Maj:t år 1955. Färgerna består av en röd hammare (Tors hammare) 
på en bakgrund av guld. 
 
Vid tryckning av broschyrer, skyltar, visitkort, meddelandeblad mm uppstår 
alltid problem för tryckeriföretaget eller motsvarande. Guldfärgen har svårt 
att torka vilket innebär att leveranserna försenas och fördyras. 
 
Enligt en uppdatering gjord 2005 rekommenderar Riksarkivet att guld (PMS 
871) i kommunens vapen konsekvent kan ersättas av gul (PMS 116). 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns officiella vapen fortsättningsvis ska bestå av färgerna  
      röd (hammaren) på gul bakgrund, 
 
att färgbeteckning är Röd PMS 186 och Gul PMS 116, 
 
att dessa PMS:färger konsekvent ska användas inom den kommunala  
     organisationen fortsättningsvis samt  
 
att inom en 5-års period ska Torsås kommuns officiella vapen vara ändrat  
     till de rätta färgerna.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-31 
 
Yrkande och propositioner 
 
Hans-Olof Berg, c och Jessica Lundgren, mp yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Roland Swedestam,s och Anders Walterson, c yrkar att successivt ändra 
Torsås kommuns officiella vapen till de rätta färgerna.  
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forts § 5/06, Torsås kommuns kommunvapen 
 
 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslu-
tat enligt Roland Swedestam, s och Anders Waltersons, c förslag att suc-
cessivt ändra Torsås kommuns officiella vapen till de rätta färgerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommuns officiella vapen fortsättningsvis ska bestå av färgerna  
      röd (hammaren) på gul bakgrund, 
 
att färgbeteckning är Röd PMS 186 och Gul PMS 116, 
 
att dessa PMS:färger konsekvent ska användas inom den kommunala  
     organisationen fortsättningsvis samt  
 
att successivt ändra Torsås kommuns officiella vapen till de rätta färgerna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Torsås kommuns officiella vapen fortsättningsvis ska bestå av färgerna  
      röd (hammaren) på gul bakgrund, 
 
att färgbeteckning är Röd PMS 186 och Gul PMS 116, 
 
att dessa PMS:färger konsekvent ska användas inom den kommunala  
     organisationen fortsättningsvis samt  
 
att successivt ändra Torsås kommuns officiella vapen till de rätta färgerna. 
----- 
Exp till: 
Samtliga förvaltningar 
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KF § 6/06  
KS § 28/06  
AU § 11/06  06/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-12-14 § 124 att vid kommunfullmäktiges 
sammanträde ska möjlighet ges till allmänhetens frågestund på max 30 minu-
ter.  
 
För att underlätta för ledamöterna i kommunfullmäktige föreslår kommun-
styrelsens ordförande Håkan Algotsson att allmänhetens frågor skriftligen läm-
nas in till kommunkansliet senast en (1) vecka innan kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
I arbetsordningen för kommunfullmäktige antagen 1991-12-18 § 93 sägs att 
allmänheten bör beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 
följande sammanträde med fullmäktige: 
 
1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen 
2. när fullmäktige behandlar budgeten. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att allmänhetens frågor skriftligen lämnas in till kommunkansliet senast en 
    (1) vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde, 
 
att ordförande för berörd nämnd eller fullmäktiges ordförande avgör om frågor 
     som lämnas in senare ska besvaras omedelbart eller hänskjutas till nästa  
     sammanträde,  
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att se över kommunfullmäktiges  
     arbetsordning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att allmänhetens frågor skriftligen lämnas in till kommunkansliet senast en 
    (1) vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde, 
 
att ordförande för berörd nämnd eller fullmäktiges ordförande avgör om frågor 
     som ställs vid fullmäktiges sammanträde ska besvaras omedelbart eller  
     hänskjutas till nästa sammanträde,  
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forts § 6/06, Allmänhetens frågestund 
 
 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att se över kommunfullmäktiges  
     arbetsordning. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-02-15 
 
Yrkanden, propositioner och votering 
 
Lena Gustafsson, v och Jessica Lundgren, mp yrkar avslag på att allmänhe-
tens frågor skriftligen lämnas in till kommunkansliet senast en (1) vecka innan 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Lars Sjöholm, mp yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med justeringen om 
man vill ha ett garanterat svar vid fullmäktiges sammanträde ska frågor skriftli-
gen lämnas in till kommunkansliet senast en (1) vecka innan sammanträdet 
samt att frågeställaren har möjlighet att ställa följdfrågor. 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre förslag – kommunstyrelsens förslag, 
Lena Gustafsson, v och Jessica Lundgrens, mp förslag samt Lars Sjöholms, 
mp förslag. 
 
Ordförande finnar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering begärs och ordförande förklarar att kommunstyrelsens förslag blir ja- 
förslag i voteringen och kommunfullmäktige har att besluta om motförslag i hu-
vudvoteringen antigen Lena Gustafsson, v och Jessica Lundgrens, mp förslag 
eller Lars Sjöholms, mp förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med acklamation att utse Lena Gustafsson, v och 
Jessica Lundgren, mp förslag, som motförslag i huvudvoteringen. 
 
I huvudvoteringen blir kommunstyrelsens förslag ja-proposition och Lena Gus-
tafsson, v och Jessica Lundgren, mp nej-proposition. 
 
Avges 30 st ja-röster och 2 st nej-röster samt 2 st avstår. Kommunfullmäktige  
har sålunda beslutat enlig kommunstyrelsens förslag. 
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forts § 6/06, Allmänhetens frågestund 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att allmänhetens frågor skriftligen lämnas in till kommunkansliet senast en 
    (1) vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde, 
 
att ordförande för berörd nämnd eller fullmäktiges ordförande avgör om frågor 
     som ställs vid fullmäktiges sammanträde ska besvaras omedelbart eller  
     hänskjutas till nästa sammanträde,  
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att se över kommunfullmäktiges  
     arbetsordning. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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KF § 7/06  
KS § 29/06  
AU § 10/06  05/KS0011 
Meddelande om kommunalt förlustansvar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB angående försäljning av 
fastighet med kommunalt förlustansvar föreligger. Se vidare aktbilaga.    
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå framställan om fastighetens köpeskilling. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå framställan om fastighetens köpeskilling. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå framställan om fastighetens köpeskilling. 
----- 
Exp till: 
SBAB 
Catharina Skogum 
Box 1012 
651 15 Karlstad 
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KF § 8/06 
KS § 31/06 
AU § 2/05  05/KS0162 
Taxa för hyror inom särskilt boende 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen föreslår taxa för hyror inom särskilt boende 2006. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning om 2 %. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt socialförvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-02-15 
 
Hans Wendell, c föreslår att taxorna ska börja gälla fr.o.m 2006-04-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att taxorna ska börja gälla  
fr o m 2006-04-01. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden    
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KF § 9/06  
KS § 34/06  
AU § 27/06 05/KS0097 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen, votering i fråga om tjänst som 
kommunekolog 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jessica Lundgren, mp överklagar till Länsrätten i Kalmar län att hennes begä-
ran om votering i frågan om 1,0 tjänst som kommunekolog inte togs upp på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2005-11-23 § 103. 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist förslag till yttrande föreligger. 
 
Länsrätten ger Torsås kommun anstånd till och med 2006-03-01 att yttra sig.      
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera kommundirektör Bo Lönnqvist yttrande samt  
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-31 
 
Jessica Lundgren, mp godkänner kommundirektör Bo Lönnqvist yttrande med 
justeringen att ta bort ”Jessica Lundgren begärde votering men detta skedde 
efter att ordföranden klubbat för acklamationsbeslutet att utse Lena Gustafs-
sons yrkande som motförslag i huvudvoteringen”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna kommundirektör Bo Lönnqvists yttrande med Jessica Lundgrens,  
     mp justering att ta bort ”Jessica Lundgren begärde votering men detta 
     skedde efter att ordföranden klubbat för acklamationsbeslutet att utse  
     Lena Gustafssons yrkande som motförslag i huvudvoteringen” . 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i övrigt godkänna kommundirektör Bo Lönnqvist yttrande som yttrande till  
     Länsrätten.   
 
Reservation 
 
Magnus Holmebrant, s reserverar sig mot beslutet. 
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forts § 9/06, Laglighetsprövning enligt kommunallagen, votering i fråga 
om tjänst som kommunekolog 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-02-15 
 
Jäv 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Gustavsson deltar ej i ärendet pga 
jäv. 
 
Vice ordförande Ann-Britt Mårtensson, övertar ordförandeskapet i detta ärende. 
 
Jessica Lundgren, mp lämnar förslag till yttrande. Se vidare bilaga 4. 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Sören Bondesson, s yrkar bifall till Jessica Lundgrens, mp yttrande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Jessica Lundgrens, mp yttrande 
och kommunstyrelsens förslag finner hon att kommunfullmäktige beslutat  
enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = kommunstyrelsen förslag och nej = enligt Jessica Lund-
grens, mp yttrande avges 14 ja-röster, 11 nej-röster och 8 st avstår. Kommun-
fullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att i övrigt godkänna kommundirektör Bo Lönnqvist yttrande som yttrande till  
     Länsrätten.   
 
Reservation 
 
Jessica Lundgren, mp reserverar sig mot beslutet. 
 ----- 
Exp till: 
Länsrätten 
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KF § 10/06  
KS § 40/06  
AU § 29/06 05/KS0051 
Redovisning av motioner under handläggning tom 2005-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner som bereds av de kommunala förvalt-
ningarna per den 31 december 2005. 
 
1. Motion – Planera för ett temamöte angående äldreomsorgen i Torsås  
    kommun 
 
2. Motion – Res med klimatet i tankarna 
 
3. Motion - Ställ klimatkrav på transporter 
 
4. Motion - Valfrihet inom barnomsorgen i Torsås kommun 
 
5. Motion – Angående sporthallen  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
----- 
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KF § 11/06  
KS § 41/06  
AU § 30/06 05/KS0052 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning tom 2005-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereds av de kommunala för-
valtningarna per den 31 december 2005. 
 
1. Medborgarförslag – Utökade bevakningsinsatser, 
 
2. Medborgarförslag – Miljökostnader i Bergkvara hamn, 
 
3. Medborgarförslag – Nationaldagsfirande, 
 
4. Medborgarförslag – Torsås kommun avslutar sina avtal med Kalmar  
    Inköpskontor m fl utanför kommunen och istället gör en lokal upphandling  
    där så är möjligt av ekonomiska skäl,  
 
5. Medborgarförslag – Promenad runt Vallermansgöl, 
 
6. Medborgarförslag – Torsås kommun tillämpar fullfonderingsmodellen från 
    och med bokslutet för år 2005, 
 
7. Medborgarförslag - Skadegörelse och störande oljud i Torsås, 
 
8. Medborgarförslag – Kommunfullmäktiges sammanträde (ljudanläggning och 
    lokal). 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
----- 
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KF § 12/06  
KS § 12/06  
AU § 258/05  
KF § 87/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Utökade bevakningsinsatser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående utökade bevakningsinsatser föreligger från Ulf-
Peter Rosenblad . Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ej ta över bevakning som är en statlig uppgift samt att kommunen ska inte  
     ta på sig delar av den polisiära verksamheten, 
 
att genom organisationen SMÅKOM uppvakta Rikspolisstyrelsen om polisiär  
     verksamhet i kommunen.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-17 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om träffen med polisaspiranter på 
Polishögskolan 2005-12-15. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ej ta över bevakning som är en statlig uppgift samt att kommunen ska inte  
     ta på sig delar av den polisiära verksamheten, 
 
att genom organisationen SMÅKOM uppvakta Rikspolisstyrelsen om polisiär  
     verksamhet i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ej ta över bevakning som är en statlig uppgift samt att kommunen ska inte  
     ta på sig delar av den polisiära verksamheten, 
 
att genom organisationen SMÅKOM uppvakta Rikspolisstyrelsen om polisiär  
     verksamhet i kommunen. 
----- 
Exp till: 
Ulf-Peter Rosenblad 
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KF § 13/06  
KS § 42/06  
AU § 34/06  
KF § 123/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Skadegörelse och störande oljud i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående skadegörelse och störande oljud föreligger från 
Ulf-Peter Rosenblad. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-24 
 
Mona Magnusson, m informerar om att föräldravandringen har startat upp och  
fungerar bra. 
 
När det gäller stölder, skadegörelse och klotter ligger detta under utredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tidigare beslut 2006-01-17 § 12 besluta 
 
 att ej ta över bevakning som är en statlig uppgift samt att kommunen ska inte 
      ta på sig delar av den polisiära verksamheten, 
 
att genom organisationen SmåKom uppvakta Riskpolisstyrelsen om polisiär  
     verksamhet i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tidigare beslut 2006-01-17 § 12 besluta 
 
 att ej ta över bevakning som är en statlig uppgift samt att kommunen ska inte 
      ta på sig delar av den polisiära verksamheten, 
 
att genom organisationen SmåKom uppvakta Riskpolisstyrelsen om polisiär  
     verksamhet i kommunen. 
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forts § 13/06, Medborgarförslag – Skadegörelse och störande oljud i Tor-
sås 
 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tidigare beslut 2006-01-17 § 12 besluta 
 
 att ej ta över bevakning som är en statlig uppgift samt att kommunen ska inte 
      ta på sig delar av den polisiära verksamheten, 
 
att genom organisationen SmåKom uppvakta Rikspolisstyrelsen om polisiär  
     verksamhet i kommunen. 
----- 
Exp till: 
Ulf-Peter Rosenblad 
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KF § 14/06  
KS § 43/06  
AU § 16/06  
KF § 68/05 05/KS0015 
Medborgarförslag - Nationaldagsfirande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående nationaldagsfirande i Torsås kommun från Carl-
Bertil Nilsson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen och kultur- och fritids- 
     nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-10 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2005-12-06 § 64 att ansvaret för national-
dagsfirandet ligger på förvaltningen och att det kommer att genomföras på ett 
för kommunen tillfredställande sätt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna kultur- och fritidsnämndens förslag till svar på inlämnat  
     medborgarförslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna kultur- och fritidsnämndens förslag till svar på inlämnat  
     medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna kultur- och fritidsnämndens förslag till svar på inlämnat  
     medborgarförslag. 
----- 
Exp till: 
Carl-Bertil Nilsson 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 15/06  
KS § 44/06  
AU § 32/06  
AU § 31/06  
AU § 278/05  
KF § 112/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Torsås kommun tillämpar fullfonderingsmodellen 
från och med bokslutet för år 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående Torsås kommun tillämpar fullfonderingsmodellen 
från och med bokslutet för år 2005 från Bert Appert föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-12-13: 
 
att överlämna medborgarförslaget till ekonomichef Kent Frost för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-24 
 
Förslag på svar föreligger från ekonomichef Kent Frost på inlämnat med-
borgarförslag. 
 
Fullfonderingsmodellen innebär att hela pensionsåtagandet inklusive ansvars-
förbindelsen redovisas i balansräkningen. Det betyder att alla årets uppkomna 
pensionskostnader, inklusive ökningen av ansvarsförbindelsen, finns med i 
årets resultat. Denna modell har inget stöd i lag. 
 
Torsås kommuns redovisning av pensioner (blandmodellen) sker enligt lagen 
om kommunal redovisning. Det innebär att pensionsförmåner intjänade fr o m 
1998 ska redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensioner intjänade 
före 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse. Till årets pensionskostna-
der räknas årets individuella del, årets ökning av avsättning för kompletterande 
ålderspension samt de utbetalningar som görs till pensionärer från ansvarsför-
bindelsen. Det som däremot ej tas med som en kostnad är ökningen av an-
svarsförbindelsen. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna ekonomichef Kent Frost förslag till svar på inlämnat med- 
     borgarförslag. 
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forts § 15/06, Medborgarförslag - Torsås kommun tillämpar fullfonde-
ringsmodellen från och med bokslutet för år 2005 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bibehålla nuvarande principer för redovisning av pensioner som sker enligt 
     lagen om kommunal redovisning. 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bibehålla nuvarande principer för redovisning av pensioner som sker enligt 
     lagen om kommunal redovisning. 
----- 
Exp till: 
Bert Appert 
Ekonomichef Kent Frost  

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 25 av 39   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2006-02-15 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

KF § 16/06  
KS § 45/06  
AU § 31/06  
AU § 277/05  
KF § 111/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Torsås kommun avslutar sina avtal med Kalmar 
kommuns inköpsavdelning m fl leverantörer utanför kommunen och istäl-
let gör en lokal upphandling där så är möjligt av ekonomiska skäl 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående Torsås kommun avslutar sina avtal med Kalmar 
kommuns inköpsavdelning m fl leverantörer utanför kommunen och istället gör 
en lokal upphandling där så är möjligt av ekonomiska skäl från Ulf-Peter Ro-
senblad föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-12-13: 
 
att överlämna medborgarförslaget till ekonomichef tillika inköpssamordnare 
     Kent Frost för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-24: 
 
Förslag på svar föreligger från ekonomichef tillika inköpssamordnare Kent 
Frost på inlämnat medborgarförslag.  
 
Grundläggande för kommunens upphandling är lagen om offentlig upphandling. 
Enligt denna lag är det inte tillåtet att gynna särskild leverantör med hänvisning 
till geografiskt lokalisering eller personliga kontaktnät. All upphandling ska 
präglas av effektivitet, kompetens och samverkan med målet att tillgodose 
kommunens behov av varor och tjänster till lägsta möjliga totalkostnad. Vår 
inköpssamverkan i Kalmar län bidrar till att klara denna måluppfyllelse. 
 
De flesta varor köps således in genom de kommungemensamma ramavtal 
inom vår inköpssamverkan. 
För en del varor finns inga ramavtal. Förenklad upphandling ska tillämpas i 
normalfallet och innebär en upphandling där alla leverantörer har rätt att delta. 
Skriftliga anbud ska lämnas och kommunen/bolaget får förhandla med en eller 
flera anbudsgivare. I andra vall tillämpas direktupphandling dvs ”köp över disk”. 
Enligt kommunens riktlinjer för inköp gällande direktupphandling gäller be-
loppsgräns två (2) prisbasbelopp för varor och tre (3) prisbasbelopp för tjänster. 
Lokala leverantörer kan bli aktuella vid dessa upphandlingar. Se vidare aktbila-
ga. 
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forts § 16/06, Medborgarförslag – Torsås kommun avslutar sina avtal med 
Kalmar kommuns inköpsavdelning m fl leverantörer utanför kommunen 
och istället gör en lokal upphandling där så är möjligt av ekonomiska skäl 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna ekonomichef tillika inköpssamordnare Kent Frost förslag till svar 
     på inlämnat medborgarförslag. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-31 
 
Skrivelse samt artikel från Barometerns ledarsida föreligger från Ulf-Peter Ro-
senblad. 
 
Kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bibehålla upphandlingen med Kalmar kommuns inköpsavdelning samt 
 
att notera inkommen skrivelse från Ulf-Peter Rosenblad 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bibehålla upphandlingen med Kalmar kommuns inköpsavdelning samt 
 
att notera inkommen skrivelse från Ulf-Peter Rosenblad 
----- 
Exp till:  
Ulf-Peter Rosenblad 
Kent Frost 
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KF § 17/06 06/KS0012 
Medborgarförslag – Minnesstenen i Gullaboås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående minnesstenen vid riksdagsmannagården i Gulla-
boås från Jan-Erik Persson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till:  
Kommunstyrelsen 
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KF § 18/06 05/KS0015 
Medborgarförslag – Sophämtning i tätort 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående sophämtning i tätort från Ove Lind och Lennart 
Johnson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till:  
Kommunstyrelsen 
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KF § 19/06  
KS § 39/06  
AU § 38/06  
KF § 74/05  05/KS0014 
Motion – Temamöte angående äldreomsorgen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Christina Svensson, c hemställer i en motion att fullmäktige planerar 
för ett temamöte angående äldreomsorgen i Torsås kommun. 
 
 Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt kommunfullmäktiges presidium och socialnämnden att samman- 
     kalla till ett temasammanträde med inriktning på behovet av framtida  
     äldreboende i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra åt kommunfullmäktiges presidium och socialnämnden att samman- 
     kalla till ett temasammanträde med inriktning på behovet av framtida  
     äldreboende i Torsås kommun. 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-02-15 
 
Yrkanden 
 
Hans Wendell, c yrkar ändring i beslutet med inriktning på behovet av framtida 
äldreomsorg i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra åt kommunfullmäktiges presidium och socialnämnden att samman- 
     kalla till ett temasammanträde med inriktning på behovet av framtida  
     äldreomsorg i Torsås kommun. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
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KF § 20/06 06/KS0011 
Motion angående upphandling av kaffe och the 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp hemställer i en motion att Torsås kommun fort-
sättningsvis endast köper in rättvisemärkt kaffe och the.    
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera motion till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
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KF § 21/06 05/KS0013 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson angå-
ende uppföljning av fullmäktiges beslut om porrfria hotell 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp ställd interpellation till kommunstyrelsens ord-
förande Håkan Algotsson angående uppföljning av fullmäktiges beslut 2004-
04-28 om porrfria hotell. 
 
* Hur har det gått? 
* Har man inom kommunen aktivt verkat för att hitta lämpliga hotell? 
* Hur många övernattningar har gjorts sedan beslutet togs och hur många av 
  dessa har skett på porrfria hotell? 
* Om det har gjorts övernattningar på andra hotell, varför har man valt dessa  
   hotell? 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-02-15 
 
Vid dagens sammanträde föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande 
Håkan Algotsson. 
 
Begreppet positivt särbehandlar, allt i enlighet med vad som framgår som rim-
ligt ger ett ganska brett utrymme för tolkningar. För att fullmäktiges beslut ska 
få en tydlig inverkan på val av boende bör det därmed utformas en tolkning av 
beslutet eftersom det sker så få egna övernattningar för enskilda medarbetare 
att man inte kan förvänta sig att det utvecklas någon praxis inom området. In-
köpsansvarig har ansett att det sker så sällan att det inte har varit aktuellt att 
teckna särskilt avtal om övernattning med någon leverantör. Vid de tillfälle detta 
ändå är aktuellt sker bokning via resebyrån MZ Travel och då är det i första 
hand priset som är avgörande för val av hotell. När grupper av medarbetare 
har planeringsöverläggningar över fler än en dag väljs i allmänhet enklare kon-
ferensanläggningar i regionen. På dessa är ofta TV-utbudet begränsat. 
 
När någon av våra medarbetare övernattar i samband med kurs eller konferens 
är det respektive förvaltningschef, som fattar beslut om detta. Det skulle vara 
ett omfattande arbete att gå tillbaka två (2) år för att undersöka var dessa 
övernattningar har skett och vilket TV-utbud som finns på dessa hotell och de 
styrs av arrangörens val av konferensanläggning. En översiktlig avstämning 
ger vid handen att boendet och TV-utbud inte är någon avgörande faktor när 
man beslutar om deltagande i kurser och konferenser. 
 
Definitionen på porrfria hotell är de som inte erbjuder 1) pornografiska filmer 
mot särskild avgift, 2) inte har Canal+ och/eller Canal Gul och 3) inte har andra 
kanaler som erbjuder pornografiska filmer. Se vidare bilaga 5 
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forts § 21/06, Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Håkan Al-
gotsson angående uppföljning av fullmäktiges beslut om porrfria hotell 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att notera svaret. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Ledamot Jessica Lundgren 
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KF § 22/06  
KF § 75/05 05/KS0013 
Interpellation till kommunstyrelsen ordförande Håkan Algotsson angåen-
de cykelväg Söderåkra - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot i kommunfullmäktige Christer Söderholm, kd har till kommunstyrel-
sens ordförande Håkan Algotsson ställt interpellation angående cykelväg Sö-
deråkra – Torsås. 
 
Bergkvara – Torsås har sin cykelväg. Bergkvara – Söderåkra har ingen cykel-
väg, men sen ett par år ändå en breddning av vägen med god plats för cyklister 
och gående. 
 
Cyklister och gående på vägen Söderåkra – Torsås har ingetdera. 
 
Ska kommunen vara nöjd med denna ordning? 
 
Vad gör kommunen för att aktualisera frågan gentemot Vägverket om bredd-
ning av vägen Söderåkra – Torsås? 
 
Är kommunen beredd att undersöka alternativa lösningar om Vägverket säger 
definitiv nej? 
 
Frågan om trafiksäkerhet gäller också vägen Gullabo – Torsås. Vad gör kom-
munen där? 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att svar lämnas vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-02-15 
 
Vid dagens sammanträde föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande 
Håkan Algotsson. 
 
Vid de återkommande överläggningar som kommunledningen i Torsås har med 
företrädare för Vägverket tar vi alltid upp de mest angelägna förbättringsbeho-
ven och trafiksäkerhetsåtgärderna i kommunen. Vi har dock uppfattningen ef-
tersom vi vet att Vägverkets resurser är begränsade, att vi måste prioritera 
bland våra önskemål för att få gehör för de synpunkter vi har. Vi har sett det 
som mest angeläget att förbättra säkerheten dels på Karlskronavägen genom 
Torsås samhälle, dels på Gullabovägen framför allt genom Kyrkebo. 
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forts § 22/06 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Håkan Al-
gotsson angående cykelväg Söderåkra – Torsås 
 
 
Eftersom vägen Söderåkra – Torsås är rak och relativt bred har vi hittills valt att 
inte prioritera denna. Det kommer emellertid att bli aktuellt att börja diskutera 
trafikmiljön för de oskyddade trafikanterna även här efterhand som förbättringar 
genomförs på de prioriterade vägavsnitten, i synnerhet som intrycket är, att allt 
fler väljer att cykla mellan samhällena. 
 
Tankar på en alternativ cykelväg, liknande Lionsleden mot Bergkvara, har fun-
nits. Problemet är att den gamla järnvägsbanken, som kunde ha utnyttjats, ty-
värr har övergått till enskilda fastighetsägare på en stor del av vägsträckningen. 
I stor utsträckning har den dessutom rivits bort eftersom den hindrade brukan-
det av jordbruksmarken. Detta innebär att det skulle bli svårt att hitta en naturlig 
sträckning för en alternativ väg och cyklister skulle kanske därför i huvudsak 
ändå välja att cykla på den stora vägen. Kan man hitta genomförbara alternativ 
är det naturligtvis intressant att undersöka dessa närmare. Se vidare bilaga 6. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att notera svaret. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Ledamot Christer Söderholm 
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KF § 23/06 06/KS0011 
Motion angående Ge barnen och de äldre den bästa maten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp hemställer i en motion att ge barnen och de 
äldre den bästa maten.    
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 24/06 06/KS0011 
Motion angående Upprätta regler för ett system där föräldrar är dagbarn-
vårdare för egna och andras barn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Söderholm, Madeleine Blomberg och Kjell Johansson samtliga kd, 
hemställer i en motion att regler upprättas för ett system där föräldrar är dag-
barnvårdare för egna och andras barn. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden 
     för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 25/06 06/KS0011 
Motion angående lagstöd för att få inför ett kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Söderholm, Madeleine Blomberg och Kjell Johansson samtliga kd, 
hemställer i en motion att tillskriva regeringen om nödvändigt lagstöd för att få 
införa ett kommunalt vårdnadsbidrag.    
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 26/06 06/KS0011 
Motion angående start av ett hälsocentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Söderholm, Madeleine Blomberg och Kjell Johansson samtliga kd, 
hemställer i en motion att starta ett hälsocentrum med nära samarbete mellan 
kommunen, företag, företagshälsan, dietist och någon som kan stimulera samt-
liga kommuninvånare att bli mer aktiva i sin vardag.    
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 27/06 06/KS0001 
Kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2006 äger rum i Gullabo Bygdegård  
onsdagen 26 april 2006 kl 18.30.   
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att notera informationen. 
----- 
 


