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Plats och tid Matbespisningen Bergkvara skola, 2006-09-27, Kl 18.30-21.15 
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande 
 JanEric Assarsson, skolchef § 72 
  
  
  
  
  
Utses att justera Hans Wendell                                                 Tomas Olsson 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret, Torsås 2006-10-04 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Bo Lönnqvist Paragrafer 70 - 92 

    
 Ordförande Karl-Erik Gustavsson  
    
 Justerande Hans Wendell                           Tomas Olsson 
   

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

  
Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum 2006-09-27   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-10-04 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-10-26 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Bo Lönnqvist, 

kommundirektör 
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KF § 70/06              06/KS0175 
Ett nationellt ansvar i vår region – eventuellt slutförvarssystem för använt 
kärnbränsle 
 
Ärendebeskrivning 
 
Olle Zellman, SKB, Elisabet Englund, Oskarshamns kommun och Anders Svalin, 
Regionförbundet informerar om ett eventuellt slutförvarssystem för använt kärnbränsle. 
 
Kalmar län har ett nationellt ansvar i regionen – idag ett mellanlager av använt 
kärnbränsle och längre fram ett eventuellt slutförvar av använt kärnbränsle. 
 
Oskarshamn är en av två kommuner i Sverige som undersöks för ett slutförvar för 
använt kärnbränsle. En speciell förutsättning för Oskarshamn är att allt använt 
kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken redan mellanlagras i CLAB (Centralt Lager 
för Använt Bränsle ) på Simpevarp. 
 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) planerar att 2008 lämna in en ansökan för ett 
slutförvar. Kommun- och regeringsbeslut kan bli aktuella några år senare. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen om eventuellt slutförvarssystem för använt kärnbränsle. 
----- 
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KF § 71/06 
KF § 51/06              06/KS0004 
 
Ärendebeskrivning 
 
Svar lämnas på de frågor som Bert Appert ställde vid kommunfullmäktige sammanträde 
2006-06-14. 
 
Till kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, varför plockades 1,2 Mkr av 2004 
års kostnader för barn- och utbildningskontoret bort vid inrapportering till SCB av årets 
kostnader för ”pedagogisk verksamhet”? I stället rapporterades denna kostnad til SCB 
som kommungemensam kostnad för ” politisk verksamhet”.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, anser att redovisning till SCB tillhör 
inte det politiska uppdraget utan ligger på tjänstemannanivå. 
 
Till kristdemokraternas gruppledare Christer Söderholm och moderaternas gruppledare 
Mona Magnusson, hur länge har gruppledarna känt till att fakturan år 2005 från NCC  
Roads AB på 967 797 kronor bokförts på ett vilseledande sätt? Hur ser gruppledarna på 
detta tilltag att medvetet vilseleda?  
 
Mona Magnusson och Christer Söderholm svar är att vilka konton som kostnader 
bokförs på är inte en fråga som fritidspolitiker tar ställning till utan vi utgår från att 
ekonomikontoret gör detta enligt god redovisningssed. Se vidare bilaga 2. 
 
Till tekniska nämndens ordförande och vice ordförande, hur länge har nämndens 
ordförande och vice ordförande känt till att fakturan år 2005 från NCC Roads AB på 
967 797 kronor bokförts på ett vilseledande sätt? Hur ser ordförande och vice 
ordförande på detta tilltag att medvetet vilseleda? Hur kan detta komma att påverka 
allmänhetens tilltro till att kostnaderna, som ligger till grund för avgifterna för till 
exempel vatten och avlopp är korrekt redovisade?  
I revisionsrapport från Öhrlings, Granskning av 2005 års årsredovisning kan man läsa 
följande ” Vi anser att tekniska nämnden bör göra en särredovisning av den 
avgiftsfinansierade verksamheten i kommande årsredovisning”. När avser tekniska 
nämnden att lämna en sådan särredovisning i årsredovisningen? 
 
Tekniska nämndens ordförande Lennart Gustafson ställer sig bakom vice ordförande 
Roland Swedestams svar att kostnaden skulle belasta tekniska nämnden och att 
nämnden skulle ha nästa 900 000 kronor mer i minus. I stället har pengarna belastat 
finansförvaltningen i kommunen som en underhållskostnad där de enskilda vägarna 
även i fjol var i stort behov av underhåll. Men detta påverkar inte kommunens resultat 
som helhet. Kostnaden finns där oavsett hur den bokförts. 
 
Tekniska nämndens vice ordförande Roland Swedestam svarar att en särredovisning av 
den avgiftsfinansierade verksamheten sker när revisorerna i Torsås kommun anser det. 
Förbättring till nästa årsredovisning. 
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fortsättning § 71/06 Allmänhetens frågestund 
 
 
Ulf-Peter Rosenblad påtalar att buslivet åter har tilltagit i centrala Torsås. Störande 
inslag i närheten av fritidsgården Torsås mötesplats, på busstorget och i Malmens 
bostadsområde. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, höll med om att buslivet åter har ökat. 
Kontakt kommer därför att tas med polisen igen. Stort ansvar ligger på föräldrarna. 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Magnusson informerar om att 
omstrukturering pågår på fritidsgården TM. 
 
Ulf-Peter Rosenblad ställer en fråga angående budgetuppföljning tertial 1 och 
delårsbokslut januari – augusti 2006. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson lämnar ett svar. 
 
Lennart Andersson, Lokala Pensionärsrådet i Torsås undrar hur långt är planerna på en 
utbyggnad av Sophiagården? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson säger att den styrande majoriteten är 
inte klar, så något svar kan inte lämnas idag. 
----- 
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KF § 72/06 
KS § 133/06             06/KS0128 
Ledningsorganisation – gymnasieskolorna i kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av skolchef JanEric Assarsson. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-06-01 § 54 att hyra in en rektor till 
Korrespondensgymnasiet för att förstärka ledningen längst till 2006-10-01 samt att till 
kommunfullmäktige begära om omreglering av heltidstjänsten som biträdande rektor 
vid Korrespondensgymnasiet till en heltidstjänst som rektor vid nämnda skola med 
anledning av att en ny ledningsorganisation skapas för Korrespondensgymnasiet i form 
av ett ledningsteam.  
 
De fackliga organisationerna har inga erinringar mot detta. Tjänsten har annonserats 
under förutsättning av erforderliga politiska beslut. 
 
Avtalet mellan Torsås kommun och Kalmarsunds Gymnasieförbund angående köp av 
skolledningsresurs till Mjölnerskolan har sagts upp och upphör att gälla  
2006-10-01. 
Fram till och med 2006-10-01 är Anders Råk rektor för såväl Korrespondensgymnasiet 
som Mjölnerskolan. 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

att heltidstjänsten som biträdande rektor vid Korrespondensgymnasiet omregleras till 
     en heltidstjänst som rektor vid nämnda skola med anledning av att en ny  
     ledningsorganisation skapas för Korrespondensgymnasiet i form av ett  
     ledningsteam. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2006-09-27 
 
Skolchef JanEric Assarsson föredrar ärendet. 
 
Yrkande 
 
Irma Folkesson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att heltidstjänsten som biträdande rektor vid Korrespondensgymnasiet omregleras till 
     en heltidstjänst som rektor vid nämnda skola med anledning av att en ny  
     ledningsorganisation skapas för Korrespondensgymnasiet i form av ett  
     ledningsteam. 
---------- 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 73/06 
KS § 146/06 
AU § 168/06             06/KS0132 
Debitering nödsändare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nödsändare sitter i ett armband och aktiveras endast av polismyndigheten när de blir 
kontaktade för att eftersöka personen. I dagsläge har två personer i Torsås kommun 
beviljats nödsändare. 
 
En nödsändare kostar 8 000 kronor per år att jämföras med ett ordinärt trygghetslarm 
som kostar 95 kronor per månad i leasingavgift. 
Den enskilde betalar en avgift om 200 kronor för ett trygghetslarm alternativ 100 kronor 
per månad om den enskilde har insatser i form av personlig omsorg. 
 
Socialförvaltningen ser det som rimligt att den enskilde även betalar en avgift för en 
nödsändare och att den ska jämställas med ett trygghetslarm. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-05-31 § 46 att avgiftsbelägga nyttjandet av nödsändare 
med 200 kronor per månad när den enskilde endast har trygghetslarm samt med 100 
kronor per månad om den enskilde dessutom har insatser i form av personlig omsorg 
samt att den som har både trygghetslarm och nödsändare erlägger avgift för båda. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiftsbelägga nyttjandet av nödsändare med 200 kronor per månad samt  
 
att i övrigt notera socialnämndens beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiftsbelägga nyttjandet av nödsändare med 200 kronor per månad (gäller den 
     enskilde som inte har hemtjänst) samt 100 kronor per månad (gäller den enskilde 
     som har hemtjänst),  
 
att i övrigt notera socialnämndens beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avgiftsbelägga nyttjandet av nödsändare med 200 kronor per månad (gäller den 
     enskilde som inte har hemtjänst) samt 100 kronor per månad (gäller den enskilde 
     som har hemtjänst). 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
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KF § 74/06 
KS § 147/06 
AU § 166/06 
KF § 45/04 
KS § 91/04 
AU § 91/04              04/KS0115 
Lokala föreskrifter för torghandel i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av teknisk chef Rune Fransén. 
 
Föreligger förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Torsås kommun, se 
vidare aktbilaga, med föreskrifter med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser  
att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa föreliggande förslag till lokala ordningsföreskrifter för torg- 
     handel i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beredning 
 
Christer Andersson, fp, föreslår att komplettering av lokala föreskrifter med intyg från 

skattemyndigheten skall inlämnas för upplysning om momsregistrering och inbetalning 

av skatter och avgifter. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Christer Andersson fp och Christer Söderholm, kd yrkar återremiss av ärendet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt 
Christer Anderssons förslag. Varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = är lika med Christer Anderssons och Christer Söderholms förslag 
och nej = enligt kommunstyrelsens förslag avgavs 22 ja-röster, 9 nej-röster. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt Christer Anderssons och Christer 
Söderholms förslag. 
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fortsättning § 74/06, Lokala föreskrifter för torghandel i Torsås kommun 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-09-29: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att komplettera de lokala föreskrifterna med ”innehavare av fast saluplats ska till 

     kommunalteknik inlämna sitt F-skattebevis”. 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

att fastställa förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-09-27 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att Kommunalteknik följer de lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa föreliggande förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Torsås 
     kommun. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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KF § 75/06 
KS § 148/06 
AU § 184/06             06/KS0006 
Ändring av Förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet Sydost 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förbundsdirektionen beslutade 2006-05-24 att föreslå respektive kommunfullmäktige 
Torsås och Emmaboda att besluta att Räddningstjänstförbundet Sydost ska namn ändras 
till Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås (RET).  
Förbundets nya namn ska gälla från och med 2007-01-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna att Räddningstjänstförbundet Sydost namn ändras till Räddningstjänst- 
     förbundet Emmaboda – Torsås (RET) under förutsättning att Emmaboda beslutar  
     detsamma samt 
 
att ändringen ska gälla från och med 2007-01-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna att Räddningstjänstförbundet Sydost namn ändras till Räddningstjänst- 
     förbundet Emmaboda – Torsås (RET) under förutsättning att Emmaboda beslutar  
     detsamma samt 
 
att ändringen ska gälla från och med 2007-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna att Räddningstjänstförbundet Sydost namn ändras till Räddningstjänst- 
     förbundet Emmaboda – Torsås (RET) under förutsättning att Emmaboda beslutar  
     detsamma samt 
 
att ändringen ska gälla från och med 2007-01-01. 
----- 
Exp till: 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås (RET) 
Nils Bemnell 
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KF § 76/06 
KS § 149/06 
AU § 141/06 
KF § 38/06 
KS § 90/06 
KF § 6/06 
KS § 28/06 
AU § 11/06              06/KS0080 
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 frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträden 

med fullmäktige: 

1. när fullmäktige behandlar årsredovisning 

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 2006-04-26 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar återremiss av ärendet. 
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Fortsättning § 76/06, Arbetsordning för kommunfullmäktige i Torsås kommun 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning av § 30 inter-  
     pellationer. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
----- 
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KF § 77/06 
KS § 142/06 
AU § 150/06 
AU § 49/06              06/KS0037 
Regler vid markförsäljning utanför detaljplanelagt område 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson initierar frågan om regler vid 
markförsäljning utanför detaljplanelagt område. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 

 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att ta fram förslag på regler vid  
     markförsäljning utanför detaljplanelagt område. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-05-30 
 
De områden som kan bli aktuella för försäljning utanför planlagt område maximeras till 
cirka 3 000 kvm och markpriset är 10 kronor per kvm. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vid markförsäljning utanför planlagt område maximerat till cirka 3 000 kvm är 
     markpriset 10 kronor per kvm. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vid markförsäljning utanför planlagt område maximerat till cirka 3 000 kvm är 
     markpriset 10 kronor per kvm. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att vid markförsäljning utanför planlagt område maximerat till cirka 3 000 kvm är 
     markpriset 10 kronor per kvm. 
----- 
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KF § 78/06 
KS § 135/06             06/KS0157 
Markförsäljning Torsås 4:2 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist. 
 
Förslag på köpekontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Södra Timber, ett 
markområde cirka 6 800 kvm på fastigheten Torsås 4:2 till ett pris av 68 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt mellan Torsås kommun och Södra Timber, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör  
     Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt mellan Torsås kommun och Södra Timber, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör  
     Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
----- 
Exp till: 
Södra Timber 
Lantmäteriet 
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KF § 79/06 
KS § 141/06 
AU § 182/06             06/KS0148 
Förvärv av fastigheterna Applerum 5:23 och Torsås 3:37 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förslag på köpekontrakt gällande fastigheterna Applerum 5:23 och Torsås 3:37 
undertecknat av Arne Adolfsson föreligger. 
 
En detaljplaneläggning måste göras för hela området. Inom detta område ligger 
fastigheten Applerum 5:21 som ägs av Marie och Ola Karlsson som även äger 
fastigheten Applerum 5:7. 
 
Mellan Torsås kommun och fastighetsägarna till Applerum 5:21, 1 600 kvm kommer ett 
exploateringsavtal att tecknas. Av avtalet framgår bland annat hur fördelningen av 
detaljplanekostnaderna ska göras. Nuvarande ägare kommer även fortsättningsvis att 
äga denna fastighet. 
 
Vid överläggningarna med ägarna 2006-08-14 tillsammans med Arne Wandin, Vatten 
och Samhällsteknik AB, Kalmar grovskissades ett första utkast till tomtindelning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt gällande förvärv av fastigheterna Applerum 
     5:23 och Torsås 3:37, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Bo 
     Lönnqvist att underteckna köpekontraktet, 
 
att finansiering av förvärvet belastar kommunens eget kapital i 2006 års budget samt 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att igångsätta detaljplaneläggningen av det aktuella 
     området. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-09-05 
 
Roland Swedestam, s tillsammans med Jessica Lundgren, mp och Hans-Olof Berg, c 
yrkar att mer mark i området tas med i detaljplaneläggningen. 
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fortsättning § 79/06, Förvärv av fastigheterna Applerum 5:23 och Torsås 3:37 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att igångsätta detaljplaneläggningen av det aktuella 
     området med omkring liggande mark. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt från Arne Adolfsson gällande förvärv av  
     fastigheterna Applerum 5:23 och Torsås 3:37, cirka 26 000 kvm, till ett pris av 
     570 000 kronor, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Bo 
     Lönnqvist att underteckna köpekontraktet, 
 
att finansiering av förvärvet belastar kommunens eget kapital i 2006 års budget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt från Arne Adolfsson gällande förvärv av  
     fastigheterna Applerum 5:23 och Torsås 3:37, cirka 26 000 kvm, till ett pris av 
     570 000 kronor, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Bo 
     Lönnqvist att underteckna köpekontraktet, 
 
att finansiering av förvärvet belastar kommunens eget kapital i 2006 års budget. 
----- 
Exp till: 
Arne Adolfsson 
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KF § 80/06 
KS § 153/06 
AU § 175/06             06/KS0141 
Förslag till ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att besluta om ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län enligt bifogat  
     förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att besluta om ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län enligt bifogat  
     förslag. 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att besluta om ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län enligt bifogat  
     förslag. 
----- 
Exp till: 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KF § 81/06 
KS § 154/06 
AU § 174/06             06/KS0134 
Årsredovisning 2005 – Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2005 från Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2005 samt 
 
att bevilja förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i  
     Kalmar län ansvarsfrihet för 2005. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2005 samt 
 
att bevilja förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i  
     Kalmar län ansvarsfrihet för 2005. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-09-27 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist läser upp revisionsberättelsen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna årsredovisning 2005 samt 
 
att bevilja förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i  
     Kalmar län ansvarsfrihet för 2005. 
----- 
Exp till: 
Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län 
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KF § 82/06              06/KS 0160 
Motion angående upphandling av livsmedel till de kommunala verksamheterna i 
Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, c hemställer i en motion att endast livsmedel som framställts enligt 
den svenska djurskyddslagstiftningen och som är garanterat fria från antibiotika och 
hormoner ska upphandlas av Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 83/06 
KS § 162/06 
AU § 144/06 
Kf § 20/06              06/KS0011 
Motion angående upphandling av kaffe och the 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp hemställer i en motion att Torsås kommun 
fortsättningsvis endast köper in rättvisemärkt kaffe och the.    
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 

 
att remittera motion till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till inköpssamordnare Kent Frost för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-05-30 
 
Rättvisemärkt bidrar till att 
 
* Arbetare och odlare får skäligt betalt för det arbete de utför, 
* Motverka barnarbete, 
* Främja organisationsrätten, 
* Motverka diskriminering på grund av kön, hudfärg och tro, 
* Uppmuntra ekologiskt odlande. 
 
Ekonomichef Kent Frosts yttrande: 
 
Rättvisemärkt i Sverige ägs av Svenska kyrkan och LO gemensamt. Ska vi ställa krav 
på rättvisemärkt kaffe/te vid upphandling strider detta mot Lagen om offentlig 
upphandlings avsnitt om diskriminering. Istället talar man idag om etiskt odlat kaffe/te 
och där uppfyller rättvisemärkt kraven. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vid nästa upphandling ställa som krav att etiskt odlat kaffe/te finns med som  
     urvalskriterier, 
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forts § 83/06 Motion – Rättvisemärkt kaffe/te 
 
 
 
 
att notera ekonomichef Kent Frost yttrande samt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vid nästa upphandling ställa som krav att etiskt odlat kaffe/te finns med som  
     urvalskriterier, 
 
att notera ekonomichef Kent Frost yttrande samt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att vid nästa upphandling ställa som krav att etiskt odlat kaffe/te finns med som  
     urvalskriterier, 
 
att notera ekonomichef Kent Frost yttrande samt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
----- 
Exp till: 
Inköpssamordnare Kent Frost 
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KF § 84/06 
KS § 163/06 
AU § 145/06 
AU § 58/06 
KF § 23/06              06/KS0011 
Motion – 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 2006-02-15: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-03-07 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp föreslår: 
 
1. att all mjölk som serveras i kommunen ska var ekologisk senast 2007, 
2. att fullmäktige uppdrar åt en arbetsgrupp, förslagsvis bestående av hus- 
     mödrar i tillagningsköken och intresserade politiker, att till fullmäktige innan  
     2007 återkommer med ett förslag till måldokument, där det framgår hur och i  
     vilken takt andelen ekologiska och närproducerade råvaror ska öka i kom- 
     munens kostverksamhet, 
3.  att det genomförs en utbildning/inspirationsdag om ekologisk mat i storkök  
     för samtliga köksanställda, 
4.  att Torsås kommun undersöker möjligheterna till att ha en distributions- 
     central tillsammans med Kalmar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
     inköpssamordnare Kent Frost för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-05-30 
 
Socialnämnden beslutar 2006-04-25 § 34 att motionärens förslag tas i beaktande i 
samband med ett beslut om den framtida måltidsverksamhetens tillhörighet och 
organisering i Torsås kommun och därmed anse motionen besvarad. 
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Fortsättning § 84/06, Motion – Ge barnen och de äldre den bästa maten 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-03-30 § 29 att ej tillstyrka punkt 1 och 2, 
då det ej är ekonomiskt försvarbart att servera ekologisk mat och dryck förrän bevis 
föreligger att densamma är överlägsen annan mat och dryck. 
 
När det gäller punkt tre ställa sig positiva till anordnande av föreslagen utbildning för 
anställda inom köken. 
 
Punkt fyra anser barn- och utbildningsnämnden att det först kan utredas, då en förändrad 
av måltidsorganisation genomförts i kommunen. 
 
Yttrande från ekonomichef Kent Frost när det gäller ekologisk mjölk så kan man redan 
idag köpa detta om man är beredd på att ta extrakostnaden.  
 
Vad gäller närproducerat och ekologiskt odlat kan man sätta likhetstecken på detta. 
Ekologiskt odlat finns redan idag hos avtalsleverantörer, fast med ett merpris på 40 – 50 
%. Leverantörer av närproducerade livsmedel/råvaror kan mycket väl deltaga i vår 
upphandling. Detta ska kunna förenklas om dessa antingen utnyttjar de distributions-
centraler/grossister som finns eller skapar en egen central exempel som ekonomisk 
förening. Distributionen till storköken är ju också miljöbetingad genom att en grossist 
kommer med flera produkter. 
Men oavsett om centralen ska vara samägd av två eller flera kommuner eller vara 
privatägd gäller lagen om offentlig upphandling vid upphandling och därmed 
konkurrensutsättas. 
 
Yrkanden 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, tillsammans med Irma Folkesson, c 
och Mona Magnusson, m yrkar avslag på punkt 1, att all mjölk som serveras i 
kommunen ska var ekologisk senast 2007. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå punkt 1, att all mjölk som serveras i kommunen ska var ekologisk  
     senast 2007, 
 
att punkt 2, 3 och 4 hänskjuts till den framtida kostorganisationen samt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
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Fortsättning § 84/06, Motion – Ge barnen och de äldre den bästa maten 
 
 
Yrkande och propositioner 
 
Jessica Lundgren, mp och Roland Swedestam, s yrkar att även punkt 1 hänskjuts till den 
framtida kostorganisationen. 
 
Mona Magnusson, m yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Jessica 
Lundgrens, mp tillsammans med Roland Swedestams, s förslag finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Jessica Lundgren, mp och Roland Swedestams, s 
förslag att hänsjuta ärendet till den framtida kostorganisationen. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att hänskjuta hela ärendet till den framtida kostorganisationen. 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att hänskjuta hela ärendet till den framtida kostorganisationen. 
----- 
Exp till: 
Jessica Rydell 
Carina Leijon 
JanEric Assarsson 
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KF § 85/06 
KS § 165/06 
AU § 178/06 
KS § 11/06 
AU § 282/05 
AU § 260/05 
KF § 88/05              05/KS0014 
Motion – Res med klimatet i tankarna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, Miljöpartiet de Gröna hemställer i en motion: 
 
* att vid upphandling av nya leasingbilar så ska det ställas krav på att  
   bilarna ska kunna köras på något förnyelsebart bränsle, 
* att alla som kör i tjänsten, både politiker och tjänstemän ska utbildas i  
   ecodriving,  
* att en resepolicy tas fram med syfte att kunna påverka utsläppen av  
   klimatgaser vid körning i tjänsten, 
* att kommunen införskaffar ett lämpligt antal gröna kort från KLT för att  
   främja användandet av kollektivtrafik vid resor i tjänsten,  
* att kommunen införskaffar Commeokort för att underlätta för tågresor i 
   tjänsten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från inköpsansvarig Kent Frost. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-12-13 
 
Synpunkter från ekonomichef tillika inköpssamordnare Kent Frost föreligger. 
 
Kontakt har tagits med motionären 2005-12-12 per telefon. Svaret har kommunicerats 
med motionären. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna ekonomichef tillika inköpssamordnare Kent Frost förslag till 
     svar på inlämnad motion, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
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fortsättning § 85/06, Motion – Res med klimatet i tankarna 
 
 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-17: 
 
Jessica Lundgren, mp anser att inköpssamordnare Kent Frosts svar på motionen inte är 
svar på hennes motion.  
 
Jessica Lundgren, mp vill att politikerna tar ställning till hennes att-satser i motionen 
 
1 att vid upphandling av nya leasingbilar så ska det ställas krav på att  
   bilarna ska kunna köras på något förnyelsebart bränsle, 
2 att alla som kör i tjänsten, både politiker och tjänstemän ska utbildas i  
   eco-driving, 
3 att en resepolicy tas fram med syfte att kunna påverka utsläppen av  
   klimatgaser vid körning i tjänsten, 
4 att kommunen införskaffar ett lämpligt antal gröna kort från KLT för att  
   främja användandet av kollektivtrafik vid resor i tjänsten, 
5 att kommunen införskaffar Commeokort för att underlätta för tågresor i  
   tjänsten. 
 
Kommunen som stor drivmedelskund skulle kunna ställa krav på mackägarna att 
investera i pumpar med alternativa bränslen, vilket skulle gynna övriga 
kommunmedborgare som valt att satsa på bilar som körs med alternativa bränslen. 
 
Yrkanden 
 
Hans-Olof Berg, c och Magnus Holmebrant, s yrkar återremittering till arbetsutskottet 
för komplettering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-07-17: 
 
att återemittera 1:a att-satsen till arbetsutskottet för komplettering samt  
 
att 2:a till 5:e att-satsen beaktas i arbetet vid framtagande av en ny  
     resepolicy. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-08-22 
 
Kent Frost, ekonomichef föredrar ärendet. 
 
Förslag på regler för resor i tjänsten föreligger. 
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fortsättning § 85/06, Motion – Res med klimatet i tankarna 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänsyn till upprättat förslag till regler för resor i tjänsten anse 1:a och 
     3:e att-satsen besvarad, 
 
att i samband med budgetarbetet för 2007 beakta 2:a att-satsen om att utbilda 
     politiker och tjänstemän i eco-driving samt 
 
att återkomma med beslut gällande 4:e och 5:e att-satsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänsyn till upprättat förslag till regler för resor i tjänsten anse 1:a, 3:e, 
     4:e och 5:e att-satserna besvarade, 
 
att i samband med budgetarbetet för 2007 beakta 2:a att-satsen om att utbilda 
     politiker och tjänstemän i eco-driving. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänsyn till upprättat förslag till regler för resor i tjänsten anse 1:a, 3:e, 
     4:e och 5:e att-satserna besvarade, 
 
att i samband med budgetarbetet för 2007 beakta 2:a att-satsen om att utbilda 
     politiker och tjänstemän i eco-driving. 
 ----- 
Exp till: 
Budgetberedningen 
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KF § 86/06 
KS § 164/06 
AU § 171/06 
AU § 56/06 
KF § 26/06              06/KS0011 
Motion – 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 samtliga kommuninvånare att bli 
mer aktiva i sin vardag. 
 
Kristdemokraterna vill starta ett hälsocentrum där den enskilde människan kan få hjälp 
med allt på samma ställe: 
 
* Fysisk aktivitet 
* Goda mat- och dryckesvanor 
* Stressbehandling 
* Friskvård 
* Nikotinavvänjning 
* Uppsökande verksamhet.   
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 

 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
     kultur- och fritidsnämnden för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-08-08 
 
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2006-03-30 § 28, socialnämnden 2006-04-25 
§ 35 och kultur- och fritidsnämnden 2006-06-15 § 56 föreligger. 
 
Av de synpunkter som inhämtats från nämnderna framgår att barn- och utbildnings-
nämnden samt kultur- och fritidsnämnden anser att inrättande av ett särskilt 
hälsocentrum är obehövligt då beslut tagits att inrätta en familjecentral hösten 2006. 
 
Socialnämnden ser det som en uppgift för det lokala folkhälsorådet i Torsås att arbeta 
fram förslag för förebyggande folkhälsoarbete i kommunen. 
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fortsättning § 86/06, Motion – Start av ett hälsocentrum 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att det lokala folkhälsorådet i Torsås idag arbetar med förebyggande folkhälsoarbete,       
 
att avvakta inrättande av hälsocentrum då beslut har tagits att inrätta en familjecentral  
     hösten 2006  och denna kommer att ha likartade uppgifter samt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att det lokala folkhälsorådet i Torsås idag arbetar med förebyggande folkhälsoarbete,       
 
att avvakta inrättande av hälsocentrum då beslut har tagits att inrätta en familjecentral  
     hösten 2006  och denna kommer att ha likartade uppgifter samt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-09-27 
 
Yrkande och propositioner  
 
Christer Söderholm, kd yrkar att 1:a att satsen i kommunstyrelsens beslut ersätts med 
Det lokala folkhälsorådet får i uppgift att slutföra arbetet med handlingsplanen samt att 

arbetet med folkhälsoarbete aktiveras. 

 

Lena Gustafsson, v yrkar bifall till Christer Söderholms, kd yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens beslut och Christer 
Söderholms, kd yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt Christer 
Söderholms, kd yrkande att 1:a att satsen i kommunstyrelsens beslut ersätts med Det 

lokala folkhälsorådet får i uppgift att slutföra arbetet med handlingsplanen samt att 

arbetet med folkhälsoarbete aktiveras. 

 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att det lokala folkhälsorådet får i uppgift att slutföra arbetet med handlingsplanen samt 
     att arbetet med folkhälsoarbete aktiveras,        
 
att avvakta inrättande av hälsocentrum då beslut har tagits att inrätta en familjecentral  
     hösten 2006  och denna kommer att ha likartade uppgifter samt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
----- Exp till: Motionärerna 
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KF § 87/06              06/KS0146 
Medborgarförslag – Slå samman barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att slå samman barn- och utbildningsnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden från Carl-Bertil Nilsson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Carl-Bertil Nilsson 
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KF § 88/06 
KF § 47/06 
KS § 72/06 
AU § 61/06 
KF § 18/06              06/KS0015 
Medborgarförslag – Sophämtning i tätort 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag inlämnat till kommunfullmäktige 2006-02-15 § 18 från Ove Lind och 
Lennart Johnson angående sophämtning i tätort. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-03-21 § 72 att överlämna medborgarförslaget till 
Kalmarsundsregionens Renhållare för beslut. 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare beslutar 2006-06-09 § 39 att avslå medborgar-
förslaget från Ove Lind och Lennart Johnson. Förslaget kommer i stället att ingå 
tillsammans med andra förslag i debatten omkring det framtida avfallssystemet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
Ove Lind 
Lennart Johnson 
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KF § 89/06 
KF 8 68/06              06/KS0127 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot i kommunfullmäktige Jessica Lundgren, mp har till kommunstyrelsens ord-
förande Håkan Algotsson ställt interpellation när det gäller ekologisk mat. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Projektet Ekomat.nu initierar en Krav-utmaning 2006. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-04-04 att återremittera ärendet till arbetsutskottet för 
vidare beredning samt att uppdra åt arbetsutskottet att utse en ledamot att medverka vid 
informationsmötet i maj månad 2006 med Miljöresurs Linné. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-05-02 att avvakta med ärendet tills nu kostorganisation är 
fastställd. 
 
Varför var inte Torsås kommun representerad vid informationsmötet 2006-06-02 i 
Borgholm med Miljöresurs Linné? 
 
På vilka grunder har kommunstyrelsens arbetsutskott ignorera beslutet från kommun-
styrlsen? 
 
Svar från kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson föreligger vid dagens 
sammanträde men ledamot Jessica Lundgren har lämnat sammanträdet.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 

 
att svar lämnas vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-09-27 
 
Vid kvällens sammanträde föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande Håkan 
Algotsson. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen av kommunstyrelsens ordförande Håkan  
     Algotsson samt 
 
att notera svaret. Bilaga 3. 
----- 
Exp till:  
Ledamot Jessica Rydell 
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KF § 90/06              06/KS0169 
Motion – Etiska regler för förtroendevalda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, c hemställer i en motion om etiska regler för 
förtroendevalda. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Ronny Ramberg 
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KF § 91/06              06/KS0170 
Motion – Ge kostutredarna ett tilläggsuppdrag där privata alternativ angående 
mattjänsten till pensionärerna i Gullabo samt i de övriga kommundelarna utreds 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Hans Wendell, c hemställer i en motion om att ge kostutredarna ett tilläggs-
uppdrag där privata alternativ angående mattjänsten till pensionärerna i Gullabo samt i 
de övriga kommundelarna utreds. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Hans Wendell 
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KF § 92/06              06/KS0005 
Avtackning av kommunfullmäktiges ordförande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges vice ordförande Ann-Britt Mårtensson överlämnar en 
blomsteruppsättning till avgående ordförande i kommunfullmäktige Karl-Erik 
Gustavsson och tackar för gott samarbete. 
----- 
 


