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Plats och tid Gullabo Bygdegård 
Onsdagen den 26 april 2006 kl 18.30 – 22.00 

   
Beslutande  Enligt deltagarlista 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Kent Frost, tf kommunchef, föredragande 
    
  
     
  
  
Utses att justera Ingemar Larsson                                              Hans-Peter Ludwig            
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2006-05-04 
plats och tid  
Underskrifter    

    
    
 Sekreterare Kent Frost Paragrafer 28 - 48  
    
    
 Ordförande Karl-Erik Gustavsson   
    
     
 Justerande Ingemar Larsson                      Hans-Peter Ludwig 
   

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

  
Kommunfullmäktige 
 

  

Sammanträdesdatum 2006-04-26   
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-05-04 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2006-05-26 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Kent Frost, tf kommunchef  
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KF § 28/06 06/KS0004 
Information om Gullabo Bygdegård samt Allmänhetens frågestund 
 
Ulf Gunnarsson gav en information kring den om- och tillbyggda bygdegården med 
skyttehall. 2004-09-01 beslutar kommunfullmäktige att finansiera om- och tillbygg-
nad av Gullabo bygdegård med 600 000 kronor. 
 
På Bert Apperts fråga när Irma Folkesson ska upphöra med att beskriva Torsås 
som ”Sveriges bästa skolkommun”  svarar Barn- och utbildningsnämndens ordfö-
rande Irma Folkesson, aldrig eftersom Torsås var Sveriges bästa skolkommun 
2005. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson gav ett utförligt svar på Bert Ap-
perts fråga om framtida pensionsskulder, Torsås tillämpar samma redovisning som 
flertalet av landets kommuner. 
 
Kurt Jonsson undrar vad som hänt med hans inlämnade medborgarförslag angå-
ende bättre ljudanläggning, talarstor och inspelade sammanträden. Kommun- full-
mäktiges ordförande Karl-Erik Gustavsson svarar att ärendet ligger för beredning. 
----- 
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KF § 29/06 06/KS0043 
Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter avgångna Ylva Sjö-
berg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut om ordinarie ledamot och ersättare efter avgångna 
ledamot Ylva Sjöberg, c redovisas. 
 
Ordinarie ledamot: 
Lennart Gustafson, c 
Ekaryd 303 
385 97 Söderåkra 
 
Ersättare: 
Elin Sandholm, c 
Kroka 7185 
385 97 Söderåkra. 
 
Gäller från och med 3 mars 2006 till och med 31 oktober 2006. 
 
Exp till: 
Ylwa Sjöberg 
Lennart Gustafson 
Elin Sandholm 
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KF § 30/06  
KS § 76/06  
AU § 69/06  06/KS0056 
Årsredovisning 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av tf kommunchef Kent Frost. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger Torsås kommuns årsredovisning 2005 en-
ligt aktbilaga. 
 
Det antecknas genomförd bokslutsdag (heldag) 2006-03-01, varvid respektive 
nämnd, Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB och Torsås Fjärrvärmenät 
AB lämnade information kring bokslut 2005. 
 
Torsås kommun uppvisar för år 2005 ett positivt resultat på 9,2 Mkr, dvs 4,8 
Mkr över det budgeterade resultatet. Med årets resultat klaras för andra året i 
rad balanskravet, uppställt resultatmål och finansiellt resultatmål på 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. 
 
Årets positiva resultat på 9,2 Mkr kan förenklat förklaras med fortsatt återhåll-
samhet på kostnadssidan och en god skatteunderlagsutveckling. Andra bi-
dragande orsaker till det positiva årsresultatet är bl.a. statligt sysselsättnings-
stöd, budgetöverskott för verksamheten inkl. ej utnyttjade reservationer för 
sparprogram och nyttjanderättsavtal samt positivt finansnetto. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna årsredovisning 2005 till revisorer för granskning och vidare till  
     kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt 
 
i övrigt notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2005.  
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forts § 30/06, Årsredovisning 2005 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ärendet föredras av tf kommunchef Kent Frost. 
 
Revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning 2005” föreligger från Pricewa-
terhouseCoopers AB samt revisionsberättelse från kommunens förtroende-
valda revisorer. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Gustavsson, c, Håkan Algotsson, c 
och Roland Swedestam, s framför ett riktat tack till ekonomiavdelningen för ett 
förtjänstfullt arbete med årsredovisningen 2005. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta förslag till verksamhetsmål utifrån 
     god ekonomisk hushållning, 
 
att godkänna årsredovisning 2005 samt 
 
att bevilja styrelsen och nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ  
     ansvarsfrihet för 2005. 
----- 
Exp till: 
Ekonomikontoret   
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KF § 31/06  
KS § 77/06  
AU § 70/06  06/KS0064 
Årsredovisning 2005, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2005 från Torsås Bostads AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2005 från Torsås Bostads AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s årsredovisning 2005. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ärendet föredras av Magnus Andersson, vd Torsås Bostads AB/Torsås Fastig-
hets AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s årsredovisning 2005. 
----- 
Exp till: 
Torsås Bostads AB 
Ekonomikontoret 
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KF § 32/06  
KS § 78/06  
AU § 71/06  06/KS0065 
Årsredovisning 2005, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2005 från Torsås Fastighets AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2005 från Torsås Fastighets AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s årsredovisning 2005. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ärendet föredras av Magnus Andersson, vd Torsås Bostads AB/Torsås Fastig-
hets AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s årsredovisning 2005. 
----- 
Exp till: 
Torsås Bostads AB 
Ekonomikontoret 
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KF § 33/06  
KS § 79/06  
AU § 72/06  06/KS0066 
Årsredovisning 2005, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2005 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2005 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s årsredovisning 2005. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ärendet föredras av Bengt Kaddik, ordförande Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s årsredovisning 2005. 
----- 
Exp till: 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
Ekonomikontoret 
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KF § 34/06  
KS § 80/06  
AU § 73/06  06/KS0063 
Årsredovisning 2005, Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2005 från Torsås Fjärrvärmenät AB föreligger. Se vidare aktbi-
laga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2005 från Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fjärrvärme AB:s årsredovisning 2005. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ärendet föredras av tf kommunchef Kent Frost. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera Torsås Fjärrvärmenät AB:s årsredovisning 2005. 
----- 
Exp till: 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
Ekonomikontoret   
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KF § 35/06  
KS § 81/06  
AU § 74/06  06/KS0061 
Årsredovisning 2005, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2005 från Kalmarsunds Gymnasieförbund föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2005 från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsunds Gymnasieförbunds årsredovisning 2005. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ärendet föredras av tf kommunchef Kent Frost och ledamot Hans-Olof Berg. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Kalmarsunds Gymnasieförbunds årsredovisning 2005. 
----- 
Exp till: 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
Ekonomikontoret   
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KF § 36/06  
KS § 82/06  
AU § 75/06  06/KS0062 
Årsredovisning 2005, Naturbruksgymnasiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2005 från Naturbruksgymnasiet föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2005 från Naturbruksgymnasiet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Naturbruksgymnasiets årsredovisning 2005. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Naturbruksgymnasiets årsredovisning 2005. 
----- 
Exp till: 
Naturbruksgymnasiet 
Ekonomikontoret   
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KF § 37/06  
KS § 83/06  
AU § 76/06  06/KS0067 
Kompletteringsbudget 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av tf kommunchef Kent Frost. 
 
Byggnadsnämnden begär att budgetöverskott från 2005 på 370 Tkr för bo-
stadsanpassningsbidrag överförs till driftbudget 2006 då nya ärenden indikerar 
på dyra anpassningar. 
 
Yrkande och propositioner angående byggnadsnämndens begäran 
 
Anders Walterson, c yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Anders Waltersons, c yrkande och 
ordförandens förslag att avslå yrkandet finner han att arbetsutskottet beslutat 
enligt ordförandes förslag att avslå yrkandet. 
 
Reservation 
 
Anders Walterson, c reserverar sig mot beslutet. 
 
Förslag från berörda nämnder att för pågående investeringar överföra budget-
överskott 2005 till investeringsbudget 2006: 
 
Kommunstyrelsen: 
 
Olssonska gården, 125 Tkr. 
 
Tekniska nämnden: 
 
Bergkvara reningsverk, 150 Tkr 
Belysning i glesbygd, 45 Tkr 
Industriområde Torsåsverken, 3 274 Tkr 
Trafiksäkerhetsåtgärder Karlskronavägen, 500 Tkr 
Utfart kv Kajan, 167 Tkr 
 
Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Utemiljö, upprustning av Torskolans skolgård, 22 Tkr 
 
Miljönämnden: 
 
Kustmiljöplanens genomförande, se bilaga, 129 Tkr 
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forts § 37/06, Kompletteringsbudget 2006 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överföra budgetöverskott 2005 till investeringsbudget 2006 enligt följande: 
 
Kommunstyrelsen: 
 
Olssonska gården, 125 Tkr. 
 
Tekniska nämnden: 
 
Bergkvara reningsverk, 150 Tkr 
Belysning i glesbygd, 45 Tkr 
Industriområde Torsåsverken, 3 274 Tkr 
Trafiksäkerhetsåtgärder Karlskronavägen, 500 Tkr 
Utfart kv Kajan, 167 Tkr 
 
Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Utemiljö, upprustning av Torskolans skolgård, 22 Tkr 
 
Miljönämnden: 
 
Kustmiljöplanens genomförande, se bilaga, 129 Tkr 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 
att överföra budgetöverskott 2005 till investeringsbudget 2006 enligt följande: 
 
Kommunstyrelsen: 
 
Olssonska gården, 125 Tkr. 
 
Tekniska nämnden: 
 
Bergkvara reningsverk, 150 Tkr 
Belysning i glesbygd, 45 Tkr 
Industriområde Torsåsverken, 3 274 Tkr 
Trafiksäkerhetsåtgärder Karlskronavägen, 500 Tkr 
Utfart kv Kajan, 167 Tkr 
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forts § 37/06, Kompletteringsbudget 2006 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Utemiljö, upprustning av Torskolans skolgård, 22 Tkr 
 
Miljönämnden: 
 
Kustmiljöplanens genomförande, se bilaga, 129 Tkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överföra budgetöverskott 2005 till investeringsbudget 2006 enligt följande: 
 
Kommunstyrelsen: 
 
Olssonska gården, 125 Tkr. 
 
Tekniska nämnden: 
 
Bergkvara reningsverk, 150 Tkr 
Belysning i glesbygd, 45 Tkr 
Industriområde Torsåsverken, 3 274 Tkr 
Trafiksäkerhetsåtgärder Karlskronavägen, 500 Tkr 
Utfart kv Kajan, 167 Tkr 
 
Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Utemiljö, upprustning av Torskolans skolgård, 22 Tkr 
 
Miljönämnden: 
 
Kustmiljöplanens genomförande, se bilaga, 129 Tkr. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljönämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 38/06  
KS § 90/06  
KF § 6/06  
KS § 28/06 06/KS0080 
AU § 11/06 06/KS0004 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-02-15 att uppdra åt kommundirektör Bo 
Lönnqvist att se över kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger förslag på arbetsordning. 
 
Yrkanden 
 
Jessica Lundgren, mp och Roland Swedestam, s yrkar att texten ”Allmänheten 
bör beredas tillfälle att ställa (allmänhetens frågestund) vid följande samman-
träden med fullmäktige: 
1. när fullmäktige behandlar årsredovning 
2. när fullmäktige behandlar budgeten” 
ersätts med texten ”Allmänheten bör beredas tillfälle att ställa (allmänhetens 
frågestund) vid samtliga sammanträden med fullmäktige”. 
 
Roland Swedestam, s yrkar att ordförande för berörd nämnd eller fullmäktige 
ordförande avgör om frågor som ställs ”direkt” vid fullmäktiges sammanträde 
ska besvaras omedelbart eller hänskjutas till nästa sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunkansliet att justera arbetsordningen enligt yrkanden. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att därefter anta upprättat förslag till arbetsordning. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar återremiss av ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning av § 30 inter-  
     pellationer. 
----- 
Exp till: Kommunstyrelsen 
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KF § 39/06  
KS § 92/06 06/KS0004 
Föreläsare till kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jessica Lundgren, mp initierar frågan om att bjuda in en föreläsare från SMHI 
(klimatförändringar) till kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
 
att bjuda in en föreläsare från SMHI till kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bjuda in en föreläsare från SMHI till kommunfullmäktiges sammanträde. 
----- 
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KF § 40/06  
KS § 52/06  
PU § 5/06 06/KS0057 
Indragning av tjänster vid Bryggaregårdens särskilda boende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamheten på Bryggaregården avvecklas under år 2005. I samband med 
avvecklingen har berörd personal, totalt åtta personer med sammanlagt 6,34 
tjänst, kunnat omplaceras till andra tjänster inom socialnämndens verksam-
hetsområde.  
 
Socialnämnden beslutar 2005-11-30 § 78 att föreslå kommunfullmäktige att de 
vakanta tjänsterna vid före detta Bryggaregårdens särskilda boende dras in. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Personalutskottet beslutar 2006-01-17 § 5 att 6,34 tjänst som vårdbiträ-
de/undersköterska vid före detta Bryggaregårdens särskilda boende dras in 
från och med 1 januari 2006. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att 6,34 tjänst som vårdbiträde/undersköterska vid före detta Bryggaregårdens  
     särskilda boende dras in från och med 1 januari 2006. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att 6,34 tjänst som vårdbiträde/undersköterska vid före detta Bryggaregårdens  
     särskilda boende dras in från och med 1 januari 2006. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
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KF § 41/06  
Ks § 53/06  
PU § 6/06 06/KS0046 
Indragning av vårdbiträde-/underskötersketjänster, natt, vid Solgläntan 
 
Ärendebeskrivning 
 
I budgetförslag till kommunfullmäktige 2006 har socialnämnden föreslagit att tre 
vårdbiträdes-/underskötersketjänster, natt, med en sysselsättningsgrad på 71 
% vardera dras in. Tjänsterna är placerade på det särskilda boendet Solglän-
tan. 
 
Överenskommelse om förändringen med åtföljande konsekvensbeskrivning har 
träffats i samverkansgruppen Socsam. Förändringen har planerats att ske utan 
uppsägning av personal. 
 
Socialnämndens arbetsutskott 2005-12-27 § 197 och socialnämnden  
2006-01-19 § 6 beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tre vårdbiträdes-
/underskötersketjänster, natt, vid det särskilda boendet med en sysselsätt-
ningsgrad på 71 % varderas dras in i enlighet med nämndens tidigare förslag 
till budget 2006. Se vidare aktbilaga.   
 
Personalutskottet beslutar 2006-01-17 § 6 att under förutsättning att social-
nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att 2,13 tjänst som  
vårdbiträde/undersköterska vid det särskilda boendet Solgläntan dars in från 
och med 1 januari 2006. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att 2,13 tjänst som vårdbiträde/undersköterska vid det särskilda boendet Sol- 
     gläntan dras in från och med 1 januari 2006. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att 2,13 tjänst som vårdbiträde/undersköterska vid det särskilda boendet Sol- 
     gläntan dras in från och med 1 januari 2006. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
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KF § 42/06  
KS § 54/06  
PU § 7/06 06/KS0047 
Inrättande av underskötersketjänster inom hemtjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
 
I budgetförslag till kommunfullmäktige 2006 har socialnämnden föreslagit att 
medel för motsvarande 4,0 tjänster inom äldreomsorgen reserveras. Motivet är 
avvecklingen av det särskilda boendet Byggaregården i Bergkvara.  
 
Socialnämndens arbetsutskott 2005-12-27 § 198 och socialnämnden 2006-01-
19 § 7 beslutar att föreslå kommunfullmäktige att två tjänster som vårdbiträ-
de/undersköterska med en sysselsättningsgrad om vardera 81 % inrättas inom 
äldreomsorgen med finansiering inom socialnämndens fastställda budgetram. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Personalutskottet beslutar 2006-01-17 § 7 att under förutsättning att social-
nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att två tjänster som 
vårdbiträde/undersköterska om vardera 81 % inrättas inom äldreomsorgen 
med finansiering inom socialnämndens fastställda budgetram. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att två tjänster som vårdbiträde/undersköterska om vardera 81 % inrättas inom 
    äldreomsorgen med finansiering inom socialnämndens fastställda budget- 
    ram. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att två tjänster som vårdbiträde/undersköterska om vardera 81 % inrättas inom 
    äldreomsorgen med finansiering inom socialnämndens fastställda budget- 
    ram. 
 ----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
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KF § 43/06  
KS § 55/06  
AU § 44/06  05/KS0162 
Ändrade taxeregler inom färdtjänsten – specialfordon till Träffpunkts- 
verksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Egenavgiften med specialfordon är högre än vid resa med vanlig taxi. En färd-
tjänstresenär som måste anlita specialfordon får betala tre (3) gånger högre 
egenavgift än en färdtjänstresenär med taxi. En enkelresa inom samhället  
med specialfordon kostar i egenavgift 90 kronor och med en vanlig taxi  
är egenavgiften 30 kronor.  
 
Socialnämnden beslutar 2006-01-19 § 12 att föreslå kommunfullmäktige att 
egenavgiften sänks från 30 % till 15 % generellt för färdtjänstresor med special-
fordon och för färdtjänstresor till kommunens samtliga Träffpunktsverksamhe-
ter. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att egenavgiften sänks från 30 % till 15 % generellt för färdtjänstresor med  
     specialfordon och för färdtjänstresor till kommunens samtliga Träffpunkts-  
     verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att egenavgiften sänks från 30 % till 15 % generellt för färdtjänstresor med  
     specialfordon och för färdtjänstresor till kommunens samtliga Träffpunkts-  
     verksamheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att egenavgiften sänks från 30 % till 15 % generellt för färdtjänstresor med  
     specialfordon och för färdtjänstresor till kommunens samtliga Träffpunkts-  
     verksamheter samt 
 
att taxeändringen ska gälla från och med 2006-06-01. 
----    
Exp till: 
Socialnämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 44/06  
AU § 86/06  
AU § 79/06  
AU § 33/06  
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. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-01-24: 
 
att remittera motionen till inköpssamordnare Kent Frost och miljönämnden för 
     beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-03-21 
 
Miljönämnden beslutar 2006-02-16 § 17 att ställa sig positiv till att all upphand-
ling av transporter bör ske med ett tungt vägande miljöperspektiv. 
 
Som svar på motionen anger ekonomichef Kent Frost att Torsås kommun vid 
upphandlingar redan idag ställer krav enligt Vägverkets normer för miljö-
klassning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att vid ny upphandling av kollektivtrafik/skolskjuts närmare undersöka  
     kostnaden för högre krav på miljöanpassade fordon, 
 
att vid upphandling av personbilar prioritera fordon anpassade till  
     förnyelsebart bränsle, 
 
att notera inkomna svar från miljönämnden och ekonomichef Kent Frost samt 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
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forts § 44/06, Motion – Ställ klimatkrav på transporter 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 
att vid ny upphandling av kollektivtrafik/skolskjuts närmare undersöka  
     kostnaden för högre krav på miljöanpassade fordon, 
 
att vid upphandling av personbilar prioritera fordon anpassade till  
     förnyelsebart bränsle, 
 
att notera inkomna svar från miljönämnden och ekonomichef Kent Frost samt 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att vid ny upphandling av kollektivtrafik/skolskjuts närmare undersöka  
     kostnaden för högre krav på miljöanpassade fordon, 
 
att vid upphandling av personbilar prioritera fordon anpassade till  
     förnyelsebart bränsle, 
 
att notera inkomna svar från miljönämnden och ekonomichef Kent Frost samt 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
----- 
  

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 23 av 27   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2006-04-26 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

KF § 45/06 06/KS0012 
Medborgarförslag – Verkställighet av kustvårdsplanen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående verkställighet av kustvårdsplanen från Leif Lind-
berg föreligger. 
 
Leif Lindberg föreslår att kommunfullmäktiges beslut kompletteras så att verk-
ställighet ska vara en prioriterad fråga. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till:  
Kommunstyrelsen 
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KF § 46/06  
KS § 73/06  
AU § 62/06  
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 2005-11-02: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen, Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB och miljönämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-03-07 
 
Leif Lindberg vill att kommunen begär en ny prövning av asfalteringskravet  
hos miljönämnden/länsstyrelsen med hänvisning till nu kända provresultat  
och nyligen antagen kustvårdsplan. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB beslutar 2005-11-22 § 50 att hamnbolaget har 
inget behov av någon asfaltering och ställer sig frågande till miljönyttan av en 
asfaltering. 
 
Miljönämnden beslutar 2006-02-16 § 15 att i och med de analyssvar med tillhö-
rande kommentarer som inkommit till miljönämnden bedöms att asfaltering kan 
anstå tills vidare utan att miljöeffekterna blir oacceptabla. 
En anledning till tillståndsmyndighetens krav på asfaltering var att städning 
skulle underlättas. Några klagomål på bristfällig städning med nuvarande mark-
förhållande har inte inkommit till miljönämnden på flera år. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2006-02-16 § 15 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2006-02-16 § 15 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 25 av 27   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2006-04-26 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
forts § 46/06, Medborgarförslag – Miljökostnader i Bergkvara hamn 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2006-02-16 § 15 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
----- 
Exp till:  
Leif Lindberg 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
Miljönämnden  
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KF § 47/06  
KS § 72/06  
AU § 61/06  
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 2006-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-03-07 
 
Ove Lind och Lennart Johnson har som förslag att boende mitt emot varandra 
inom tätbebyggt område samkör sopkärl och andra kärl för tömning. Båda bor 
på samma gata, mitt emot varandra och kan lätt dra över ett sopkärl. På sam-
ma gata finns tio hus och kan man komma överens med grannen blir det bara 
fem tömningar i stället för tio. Det spar dieselåtgång och tid för sopbilen och 
pengar för entreprenören som skulle göra sophämtningen billigare för kommu-
nen. Inte minst miljön tjänar på detta. 
 
Svar på medborgarförslag redovisas till kommunfullmäktige efter beslut av 
Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna medborgarförslaget till Kalmarsundsregionens Renhållare för  
     beslut samt 
 
att delge kommunfullmäktige kommunstyrelsens beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till Kalmarsundsregionens Renhållare för  
     beslut samt 
 
att delge kommunfullmäktige kommunstyrelsens beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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KF § 48/06 06/KS0010 
Interpellation till kommunalrådet Håkan Algotsson angående flykting- 
mottagningen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Lars Sjöholm, mp ställd interpellation till kommunalråd Håkan Algots-
son angående flyktingmottagningen i Torsås kommun. 
 
Migrationsverket säger att de har svårt att få plats för alla de barnfamiljer som 
nu fått uppehållstillstånd, efter att de har hållit sig gömda under ofta lång tid. 
Har Torsås kommun fått en sådan förfrågan om att ta emot flyktingar? Om så 
är fallet, vart har denna tagit vägen? 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Vid dagens sammanträde föreligger svar från kommunalråd Håkan Algotsson. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen och skall beredas. 
----- 
  
 

 

 

 

 

 

 


