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Plats och tid Mariahemmets matsal 
 Onsdagen 2006-11-29, 19.00-21.50 
  
Beslutande Enligt deltagarlista Bilaga 1 
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör 
 Kent Frost, ekonomichef, § 105, 111-113 
 Holger Axelsson, förtroendevald revisor, § 106 
 Magnus Andersson VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, § 107-108 
 Annjeanette Strömberg, Driftschef Bergkvara Hamn & Stuveri AB, § 109 
 Jan Andersson, miljöchef, § 123 
 Carina Leijon, socialchef, § 126 
  
Utses att justera Roland Swedestam                                     Hans-Olof Berg 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret, Torsås 2006-12-07 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Bo Lönnqvist Paragrafer 103 - 136 

    
 Ordförande Sten Bondesson  
    
 Justerande Roland Swedestam              Hans-Olof Berg 
   

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

  
Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum 2006-11-29   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-12-07 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-12-29 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Bo Lönnqvist   
 Kommundirektör  
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KF § 103/06             06/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad frågar kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och 
tekniska nämndens vice ordförande Roland Swedestam varför Torsås kommun bryter 
mot lagen om offentlig upphandling när det gäller avfallshanteringen? 
Artikel om Stoppa kommunernas usla avtal om soporna lämnas av Ulf-Peter Rosenblad. 
 
Ulf-Peter Rosenblad ställer även frågan varför är sophämtningen i fritidsområden  
dyrare än vid permanentboende? 
 
Svar på frågorna kommer att lämnas vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Tekniska nämndens vice ordförande Roland Swedestam 
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KF 104/06               06/KS0232 
Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige  
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut om ordinarie ledamot och ersättare efter avgångna ledamot  
Anita Svensson, s redovisas. 
 
Ordinarie ledamot: 
 
Birgitta Arvidsson 
Gamla Prästgårdsvägen 10 
385 51 Söderåkra 
 
Ersättare: 
 
Leonel Pérez-Rojas 
Båtsmansgatan 8 
385 41 Bergkvara 
 
Gäller från och med 2006-11-08 till och med 2010-10-31. 
----- 
Exp till: 
Anita Svensson 
Birgitta Arvidsson 
Leonel Pérez-Rojas 
Personalavdelningen 
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KF § 105/06 
AU § 168/06 
AU § 201/06             06/KS0164  
Delårsbokslut januari – augusti med helårsprognos för 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Resultatet (årets resultat) efter åtta månader visar ett positivt resultat på 8,8 Mkr,  
dvs 1, 8 Mkr bättre än budget. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2006. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-10-03: 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Ett utdrag ur delårsbokslutet 2006 visar: 
 
* 1,8 Mkr bättre än budget, positivt årsresultat 8,8 Mkr, 
* 3,7 Mkr bättre än motsvarande period i fjol, 
* God budgetföljsamhet för nämnderna, 
* Resultat utöver budget kan bland annat förklaras med bättre utfall för skatter och  
   bidrag, varav 1,2 Mkr avser slutavräkningar av skatteinkomster, 
* Finansiellt resultatmål uppfylls, 
* Samtliga nämnder har i sin verksamhetsberättelse gjort en avstämning av om målen är 
   uppfyllda under perioden eller kommer att uppfyllas under året, 
* Minskad likviditet 7,1 Mkr sedan årsskiftet kan förklaras med att ingen nyupplåning 
   skett för gjorda nettoinvesteringar 6,7 Mkr under perioden, 
* Låneskulden uppgår till 65,4 Mkr och har minskat med 3,3 Mkr sedan årsskiftet, 
* Större investeringar är Bergkvara reningsverk 1,5Mkr samt mark- och infra- 
   struktursatsningar 3,1 Mkr. 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar ett förslag på en budgetrapport, ett styrningskort som 
ska redovisas tillsammans med budget och årsredovisning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c och Jessica Rydell, mp vill ha med 
en kolumn på styrningskort som gäller miljöperspektiv. 
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fortsättning § 105/06, Delårsrapport januari – augusti med helårsbokslut för 2006 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande budgetrapport, ett styrningskort som ska redovisas 
tillsammans med budget och årsredovisning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2006. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2006. 
-----  
Exp till:  
Ekonomikontoret 
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KF § 106/06 
KS § 190/06 
AU § 232/06             06/KS0164 
Granskning av delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Torsås kommuns delårsrapport per den 
31 augusti 2006. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på 
analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad 
revisionsrapport som utarbetats av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
 
Revisorerna bedömer: 
 
* att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 
   redovisningslagen, 
* att det prognostiserade resultatet uppnår kommunens finansiella mål som är fastställda 
   för år 2006, 
* att det i kommunens budget och flerårsplan saknas mål för en god ekonomisk 
   hushållning utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv. Vi kan som en följd av detta  
   inte bedöma resultatet i denna del. I kommunen har det påbörjats ett arbete med så 
   kallade styrkort. Dessa styrkort ska främja god ekonomisk hushållning. Det är av stor  
   vikt att styrkorten arbetas fram för att leva upp till lagens krav, 
* den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen kommer att uppnå  
   ekonomisk balans år 2006. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera granskning av delårsbokslut 1 januari – 31 augusti 2006. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera granskning av delårsbokslut 1 januari – 31 augusti 2006. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-11-29 
 
Holger Axelsson, förtroendevald revisor läser upp utlåtande avseende delårsbokslut 
2006. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera granskning av delårsbokslut 1 januari – 31 augusti 2006. 
----- 
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KF § 107/06 
KS § 186/06 
AU § 229/06             06/KS0183 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30. 
----- 
Exp till: 
Torsås Bostads AB 
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KF § 108/06 
KS § 187/06 
AU § 230/06             06/KS0184 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Höga kostnader för el och uppvärmning förorsakar att det finns ett behov av tillskott i 
bolaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30. 
----- 
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
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KF § 109/06 
KS § 188/06 
AU § 231/06             06/KS0182 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 –  
     2006-06-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 –  
     2006-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 –  
     2006-06-30. 
----- 
Exp till: 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
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KF § 110/06 
KS § 189/06             06/KS0185 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB per den 31 augusti 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-08-31 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 –  
     2006-08-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 –  
     2006-08-31. 
----- 
Exp till: 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
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KF § 111/06 
KS § 194/06 
BB § 1/06 
KF § 53/06 
KS § 109/06 
AU § 126/06  
AU § 107/06 
AU § 104/06 
KS § 63/06              06/KS0090 
Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost och ekonom Torsten Karlsson redovisar förslag till budget för 
år 2007.  
 
Beaktande i samband med budgetarbetet: 
 
* Tillväxtprogram (förslag framtaget av kommundirektör Bo Lönnqvist) 
* Besparingar 400 Tkr  
* Skatteutveckling 900 Tkr 
* Återställande Hallagärde med mera 700 Tkr 
* Ökad energikostnad Torsås Fastighets AB, 1 Mkr 
 
Förslag på nämndernas investeringsbudget för 2007 
 
Kommunstyrelsen    700 Tkr 
Tekniska nämnden         4 165 Tkr 
Kultur- och fritidsnämnden  100 Tkr 
Socialnämnden     600 Tkr 
Barn- och utbildningsnämnden 600 Tkr 
Miljönämnden     600 Tkr 
Totalt          6 765 Tkr 
 
Budgetberedningen beslutar: 
 
att notera genomgången av driftbudgeten för 2007 
 
att överlämna driftbudgeten till partigrupperna för synpunkter, därefter återkomma med 
     ärendet till budgetberedningens sammanträde 2006-11-14 för beslut. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa nämndernas förslag till investeringsbudget för 2007, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2007 till 21,58 per skattekrona det vill säga 
     oförändrad utdebitering. 
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Fortsättning § 111/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-10-31 
 
Christer Söderholm, kd och Jessica Rydell, mp föreslår att i förslaget för tillväxt-
programmet tillägga, cykelvägar i kommunen samt bostäder för flyktingar när frågan 
behandlas i den fortsatta budgetprocessen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa nämndernas förslag till investeringsbudget för 2007, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2007 till 21,58 per skattekrona det vill säga 
     oförändrad utdebitering. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa nämndernas förslag till investeringsbudget för 2007, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2007 till 21,58 per skattekrona det vill säga 
     oförändrad utdebitering. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljönämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 112/06 
KS § 192/06 
AU § 234/06             Dnr 05/KS0193 
Stiftelsen Lilian och Torsten Antonssons donationsfond 
 
Ärendebeskrivning 
 
Makarna Lilian och Torsten Antonsson har i testamente daterat 2001-02-06 förordat att 
1 000 000 kronor ur deras kvarlåtenskap ska tillfalla Korrespondensgymnasiet i Torsås, 
för inrättande av en fond. 
 
75 % av den årliga avkastningen ska användas till stipendier till skolans avgångselever 
samt till kulturresor för skolans samtliga elever. Kapitalet ska vara placerat i 
Handelsbanken Fonder. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun tecknar avtal med Handelsbanken kapitalförvaltning om 
     stiftelseadministration och kapitalförvaltning samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomichef  
     Kent Frost att teckna avtal i ärendet angående stiftelsen Lilian och Torsten  
     Antonssons donationsfond. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun tecknar avtal med Handelsbanken kapitalförvaltning om 
     stiftelseadministration och kapitalförvaltning samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomichef  
     Kent Frost att teckna avtal i ärendet angående stiftelsen Lilian och Torsten  
     Antonssons donationsfond. 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun tecknar avtal med Handelsbanken kapitalförvaltning om 
     stiftelseadministration och kapitalförvaltning samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomichef  
     Kent Frost att teckna avtal i ärendet angående stiftelsen Lilian och Torsten  
     Antonssons donationsfond. 
----- 
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KF § 113/06 
KS § 193/06 
AU § 235/06             Dnr 05/KS0194 
Kommunens övriga stiftelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde lämnade ekonomichef Kent Frost en lägesrapport om 
nuvarande avtalssituation beträffande stiftelseadministration och kapitalförvaltning av 
kommunen stiftelser. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun tecknar ett förlängningsavtal på ett (1) år med SEB gällande  
     stiftelseadministration och kapitalförvaltning för kommunens övriga stiftelser samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomichef  
     Kent Frost att teckna avtal i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun tecknar ett förlängningsavtal på ett (1) år med SEB gällande  
     stiftelseadministration och kapitalförvaltning för kommunens övriga stiftelser samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomichef  
     Kent Frost att teckna avtal i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Torsås kommun tecknar ett förlängningsavtal på ett (1) år med SEB gällande  
     stiftelseadministration och kapitalförvaltning för kommunens övriga stiftelser samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomichef  
     Kent Frost att teckna avtal i ärendet. 
----- 
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KF § 114/06  
KS § 195/06 
BB § 2/06               Dnr 06/KS0199 
Tomtpriser 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtmark för bostadsändamål 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Industrimark 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Planerad hårdgjord industrimark 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-11-29 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Leif Lindberg, tp tillsammans med Roland Swedestam, s och Lena Gustafsson, v yrkar 
att ärendet återremitteras för ny beredning. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Leif Lindbergs, tp med instämmande av 
Roland Swedestams, s och Lena Gustafssons, v yrkande och Håkan Algotssons, c 
yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt Håkan Algotssons, c yrkande 
att besluta enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = bifall till kommunstyrelsens förslag och nej = att återremittera 
ärende för ny beredning avges 9 ja-röster, 25 nej-röster och 1 avstår. Kommun-
fullmäktige har sålunda beslutat enligt Leif Lindberg, tp, Roland Swedestam, s och 
Lena Gustafsson, v yrkande att återremittera ärendet för ny beredning. 
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Fortsättning § 114/06, Tomtpriser 2007 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet för ny beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 115/06 
KS § 196/06 
BB § 3/06               Dnr 06/KS0200 
Kopieringskostnader 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på externa kopieringskostnader för samtliga förvaltningar i Torsås kommun: 
 
Svart/vit A1 = 60 kronor 
    A2 = 40 kronor 
    A3 =   6 kronor 
    A4 =   4 kronor 
    Föreningar som bistår med papper 0 kronor. 
 
Färg  A3 =   8 kronor 
    A4 =   6 kronor 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-10-31 
 
Yrkande och propositioner 
 
Anders Walterson, c och Roland Swedestam, s yrkar att kopieringskostnad för svart/vit 
A1 höjs till 100 kronor och A2 höjs till 75 kronor. 
 
Vid av ställd proposition mellan budgetberednings förslag och Anders Walterson, c och 
Roland Swedestam, s yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt yrkande 
att höja kopieringskostnaderna för svart/vit A1 till 100 kronor och A2 till 75 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att höja kopieringskostnader för svart/vit A1 till 100 kronor och A2 till 75 kronor, 
 
i övrigt enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att höja kopieringskostnader för svart/vit A1 till 100 kronor och A2 till 75 kronor, 
 
i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: Samtliga nämnder 
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KF § 116/06 
KS § 197/06 
BB § 4/06               Dnr 06/KS0201 
Taxor inom byggnadsnämndens ansvarsområde 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2001-11-28 § 106, ska byggnadsnämndens taxor 
följa svenska kommunförbundets rekommendationer enligt skriften ”taxa för 
byggnadsnämnden verksamhet” och med en kostnadstäckningsgrad om 100 %. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att byggnadsnämndens taxor ska ha 100 % täckningsgrad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att byggnadsnämndens taxor ska ha 100 % täckningsgrad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att byggnadsnämndens taxor ska ha 100 % täckningsgrad. 
----- 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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KF § 117/06 
KS § 198/06 
BB § 5/06               Dnr 06/KS0202 
Anläggningsavgifter för VA 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår anläggningsavgifter för VA år 2007. 
 
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2006. Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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KF § 118/06 
KS § 199/06 
BB § 6/06               Dnr 06/KS0203 
Brukningsavgifter för VA 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår brukningsavgifter för VA år 2007. 
 
          exklusive moms       inklusive moms 
Timtaxa           350:-          437:50 
Borttagning av mätare, vintertid 
Avläsning av mätare. 
 
Övriga avgifter föreslås oförändrade och lika 2006. 
 
 Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-11-29 
 
Yrkande och propositioner 
 
Leif Lindberg, tp med instämmande av Roland Swedestam, s och Lena Gustafsson, v 
yrkar återremittering av ärendet för ny beredning gällande fast avgift inom 
Djursvik/Påbonäs, Ragnabo 13:1 och 1:3. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsen beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Leif Lindberg, tp tillsammans med Roland 
Swedestam, s och Lena Gustafssons, v yrkande och Håkan Algotssons, c yrkande finner 
han att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet för ny beredning gällande 
fast avgift inom Djursvik/Påbonäs, Ragnabo 13:1 och 1:3. 
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Fortsättning § 118/06, Brukningstaxa för VA 2007 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet för ny beredning. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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KF § 119/06 
KS § 200/06 
BB § 7/06               Dnr 06/KS0204 
Båtplatstaxa 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår båtplatstaxa år 2007. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning om cirka 3 % jämfört med år 2006. 
 
      2006    2007 
 
1     940:-   970:- 
2       1 025:-     1 055:- 
3.     665:-   685:- 
4.     625:-   645:- 
5.     280:-   290:- 
6.       1 540:-     1 585:- 
Exklusive mervädesskatt. 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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KF § 120/06 
KS § 201/06 
BB 8/06                 Dnr 06/KS0205 
Hyra lokaler inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår hyra enligt följande: 
 
Lokal        Privata/timme   Föreningar/timme 
 
Sporthall A       200:-       75:- 
                   Max/dygnstaxa 1 000:- 
 
Sporthall B         80:-        40:- 
                   Max/dygnstaxa 500:- 
Halva priser för bokningar efter klockan 21.00. Gäller lokalerna i Sporthallen. 
 
Stenmjölsplan      100:-       75:- 
 
Styrketräning      Kontakta Torsås Atletklubb 
 
Torsås gymnastiksal      80:-       40:- 
                   Max/dygnstaxa 500:- 
 
Övriga gymnastiksalar      50:-       20:- 
(Gullabo, Bergkvara och           Max/dygnstaxa 250:- 
  Söderåkra) 
 
T.M. Torsås Mötesplats   Uthyres ej    100:- 
                 Maxdygnstaxa 500:- 
 
Bergkvara fritidsgård    Uthyres ej 
 
Söderåkra fritidsgård     Uthyres ej 
 
Gullabo fritidsgård         Uthyres ej 
Övriga lokaler på skolorna såsom klassrum, datasal, musiksal uthyres ej av Kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s och Siv Eriksson, s yrkar att avgiften 100 kronor tas bort för hyra 
av T.M Torsås Mötesplats. 
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Fortsättning BB § 201/06, Hyra lokaler inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde 2007 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kultur- och fritidsnämndens förslag och 
Roland Swedestam, s och Siv Erikssons, s yrkande finner han att budgetberedningen 
beslutat enligt Roland Swedestam, s och Siv Erikssons, s yrkande att ta bort avgiften 
100 kronor för hyra av T.M Torsås Mötesplats. 
 
Reservation 
 
Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet till förmån för kultur- och 
fritidsnämndens förslag. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt kultur- och fritidsnämndens förslag med revidering att ta bort avgiften 100 kronor 
för hyra av T.M Torsås Mötesplats. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-10-31 
 
Gårdskort behövs för att göra alla aktiviteter på T.M Torsås Mötesplats såsom att spela 
x-box, air-hockey, pingis, biljard, surfa på datorerna, låna tidningar, spel samt att vara 
med vid turneringar som anordnas på fredagar. 
 
Kostnad för gårdskort är 30 kronor per termin eller 50 kronor per läsår. Intäkterna går 
tillbaks till ungdomarna för till exempel nya inköp eller nya aktiviteter. 
 
Musikkort behövs för tillträde till replokalen. 
 
Lilla musikkortet kostar 50 kronor per 20 stycken halvtimmar. Passar för de ungdomar 
som inte repar så mycket. Kortet är ej terminsbundet. 
 
Stora musikkortet kostar 50 kronor per termin. Fri tillgång till replokalen under en hel 
termin. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag med revidering att ta bort avgiften 100 kronor för 
hyra av T.M Torsås Mötesplats,  
 
att delegera till kultur- och fritidsnämnden att fastställa avgifterna för T.M Torsås  
     Mötesplats verksamhet. 
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Fortsättning § 120/06, Hyra lokaler inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde2007 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag med revidering att ta bort avgiften 100 kronor för 
hyra av T.M Torsås Mötesplats,  
 
att delegera till kultur- och fritidsnämnden att fastställa avgifterna för T.M Torsås  
     Mötesplats verksamhet. 
----- 
Exp till:  
Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 121/06 
KS § 202/06 
BB § 9/06              Dnr 06/KS0206 
Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde. 
 
              Taxa 2006    Taxa 2007 
Kost vuxna (äldre än 18 år) 
Frukost           22:-          23:- 
Lunch pensionär         46:-          47:- 
Lunch allmänhet         60:-          65:- 
Lunchbuffé (allmänhet vid storhelg)   90:-        100:- 
Kvällsmat           22:-          23:- 
Kaffe med kaka/dag                     6:- 
 
Insatser inom äldreomsorgen, vilka ingår i maxtaxa 
Nivå 1,Enbart service                400:- 
Nivå 3, Omvårdnad inklusive service, ej dagligen        500:- 
Nivå 4, Omvårdnad inklusive service, 1-2 gånger/dag    1 000:- 
Nivå 5, Omvårdnad inklusive service, fler än 2 gånger/dag   1 588:- 
 
Färdtjänst               30 % av taxameterbeloppet 
Färdtjänst till träffpunktsverksamhet       15 % av taxameterbeloppet 
 
Övriga avgifter inom äldreomsorgen, utanför maxtaxan: 
Hemtjänstinsats vid enstaka tillfälle      100:-/timme      150:-/timme 
Korttidsplats                 60:-/dygn 
 
Avgift för förskrivning av hjälpmedel   50:-       80:- 
 
Avgifter vid ansökan om tillstånd till alkoholservering och tillsyn enligt 
alkohollagen   
Ansökan om stadigvarande tillstånd till 
allmänhet och slutna sällskap     3 500:-*       6 700:- 
Utvidgade tillstånd        2 000:-      3 000:- 
Ägarbyte                  5 000:- 
Utvidgade serveringstider      1 000:-      1 500:- 
Tillfälligt tillstånd (allmänheten, 
inklusive tillstånd)        3 000:-      4 500:- 
Tillfälligt tillstånd (slutna säll- 
skap, inklusive tillstånd)          300:-         500:- 
Tillfällig utökning av serveringstid              400:- 
Utvidgat tillfälligt tillstånd till  
allmänheten                     1 500:- 
* Nyansökningar 
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Fortsättning § 121/06, Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2007 
 
 
 
Tillsynsavgifter, Fastavgift per år  
Stadigvarande tillstånd till allmänheten        1 200:- 
Stadigvarande tillstånd till slutna sällskap           700:- 
Försäljning av enbart folköl (endast fast avgift)         800:- 
 
Rörlig avgift baseras på omsättningen av alkoholdrycker. 
 
Övriga avgifter föreslås oförändrade och lika med 2006.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s yrkar att avgiften 3 000 kronor för tillfälligt tillstånd 
(allmänheten, inklusive tillstånd) bibehålles. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan socialnämndens förslag och Roland 
Swedestam, s yrkande finner han att budgetberedningen beslutat enligt Roland 
Swedestam, s yrkande att bibehålla avgiften 3 000 kronor för tillfälligt tillstånd 
(allmänheten, inklusive tillstånd). 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt socialnämndens förslag med revidering att avgiften för tillfälligt tillstånd 
(allmänheten, inklusive tillstånd) bibehålles med 3 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag med revidering att avgiften för tillfälligt tillstånd 
(allmänheten, inklusive tillstånd) bibehålles med 3 000 kronor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag med revidering att avgiften för tillfälligt tillstånd 
(allmänheten, inklusive tillstånd) bibehålles med 3 000 kronor. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
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KF § 122/06 
KS 203/06 
BB § 10/06               06/KS0207 
Avgiftsbestämmelser i anslutning till regler för kommunal barnomsorg, taxa för 
förskola familjedaghem och skolbarnomsorg samt lokaluthyrning 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2006. Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar: 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till taxor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till taxor. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 123/06 
KS § 204/06 
BB § 11//06             Dnr 06/KS0208 
Taxa inom miljönämndens ansvarsområde 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av 2003 års fullständiga omarbetning av taxor och avgifter samt 
aviserade centrala ändringar av taxorna för miljöskydd, föreslår miljönämnden att 
befintliga taxor och avgifter (taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, 
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och djurskyddslagens områden, taxa för 
uppdragsverksamhet, taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område) bibehålles 
oförändrade för 2007 enligt taxor och avgifter 2003 antagna av kommunfullmäktige 
2002-11-27 § 95. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut samt 
 
att bjuda in miljöchef Jan Andersson för en redovisning av miljönämndens taxor 2007. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-10-31 
 
Miljöchef Jan Andersson redovisar miljönämndens taxor för 2007. 
 
Miljönämnden beslutar 2006-10-03 § 72 att under förutsättning att regeringen under 
hösten 2006 beslutar om en förordning som bemyndigar kommunen att ta ut avgift för 
kontroll och för prövning och registrering enligt livsmedelslagen föreslås kommun-
fullmäktige att anta taxa att gälla från och med 2007-01-01.  
 
Miljönämnden beslutar 2006-10-03 § 73 att taxa foderkontroll remitteras till miljö-
nämnden för vidare utredning 2006-10-26. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta oförändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxa för 
     prövning och tillsyn inom miljöbalkens och djurskyddslagens områden, taxa för  
     uppdragsverksamhet och taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område, 
 
att hänskjuta taxorna för kontroll och för prövning och registrering enligt  
     livsmedelslagen och taxa foderkontroll till kommunfullmäktiges sammanträde i  
     december 2006.  
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Fortsättning § 123/06, Taxa inom miljönämndens ansvarsområde 2007 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta oförändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxa för 
     prövning och tillsyn inom miljöbalkens och djurskyddslagens områden, taxa för  
     uppdragsverksamhet och taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område, 
 
att hänskjuta taxorna för kontroll och för prövning och registrering enligt  
     livsmedelslagen och taxa foderkontroll till kommunfullmäktiges sammanträde i  
     december 2006.  
----- 
Exp till: 
Miljönämnden 
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KF § 124/06 
KS § 205/06 
AU § 228/06 
AU § 148/06             06/KS0122 
Sydostsamverkan/LEADER-projekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Samverkan i sydost innebär att kommunerna Nybro, Emmaboda, Torsås, Tingsryd, 
Lessebo och Uppvidinge kommuner kommer att samverka i ett gemensamt LEADER-
område (EU–målområde). 
 
En gemensam ansökan om att bilda ett LEADER-område kommer att göras.  
En ideell förening (kommuner i sydost) kommer att bildas. 
 
Kommuner i sydost syftar till en gemensam utveckling inom regionen genom nära 
samverkan mellan medlemskommunerna. Detta ska ske genom att: 
 
* arbeta för gemensam landsbygdsutveckling inom ramen för ett LEADER-program, 
* vara en pådrivande kraft i den regionala utvecklingen i sydöstra Sverige, 
* i övrigt främja samarbete mellan medlemskommunerna. 
 
En styrelse kommer att bestå av två (2) förtroendevalda från respektive kommun.  
Varje medlemskommun måste göra en ekonomisk insats av 100 000 kronor/år i 
delfinansiering samt 50 000 kronor i medlemsavgift/år. Denna avgift är en form av 
grundavgift men kommer att generera pengar tillbaka i olika projektformer till förmån 
för landsbygdsutvecklingen i medlemskommunerna. 
 
Förslag till stadgar för den ideella föreningen Kommuner i sydost föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att deltaga i Kommuner i sydost tillsammans med Nybro, Emmaboda, Tingsryd, 
     Lessebo och Uppvidinge kommuner, 
 
att godkänna förslag på stadgar för den ideella föreningen Kommuner i sydost. 
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Fortsättning § 124/06, Sydostsamverkan/LEADER-projekt 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att deltaga i Kommuner i sydost tillsammans med Nybro, Emmaboda, Tingsryd, 
     Lessebo och Uppvidinge kommuner, 
 
att godkänna förslag på stadgar för den ideella föreningen Kommuner i sydost. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att deltaga i Kommuner i sydost tillsammans med Nybro, Emmaboda, Tingsryd, 
     Lessebo och Uppvidinge kommuner, 
 
att godkänna förslag på stadgar för den ideella föreningen Kommuner i sydost. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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KF § 125/06 
KS § 207/06             06/KS0005 
Arvode marknadsansvarig 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av att mer arbete har tillkommit i samband med Torsås årliga marknad 
har förfrågan inkommit från marknadsansvarig Lennart Adolfsson om en ökning av 
arvodet för 2007. 
 
Arvode för marknadsansvarig för 2006 är 19 666 kronor. 
 
Att söka erforderliga tillstånd som krävs ingår i marknadsansvariges arbetsuppgifter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka arvodet för marknadsansvarig till 25 000 kronor samt 
 
att marknadsansvarig ska i god tid ansöka om erforderliga tillstånd för Torsås marknad. 
 
Kommunfullmäktiges beredning 2006-11-29 
 
Yrkande och propositioner 
 
Kerstin Ahlberg, tp yrkar att 2:a att satsen i kommunstyrelsens beslut stryks. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Roland Swedestam, s yrkar att 2:a att satsen i kommunstyrelsens beslut stryks samt att 
en arbetsbeskrivning upprättas för markandsansvarig. 
 
Mona Magnusson, m yrkar att % uppräkningen ingår för 2007 i det nya arvodet. 
 
Kerstin Ahlberg, tp återtar sitt yrkande att 2:a att satsen i kommunstyrelsens beslut 
styrks. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och Roland 
Swedestams, s yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat enligt Roland 
Swedestams, s yrkande att 2:a att satsen stryks samt att en arbetsbeskrivning upprättas 
för marknadsansvarig. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utöka arvodet för marknadsansvarig till 25 000 kronor samt 
 
% uppräkningen ingår för 2007 i det nya arvodet. 
----- 
Exp till: Lennart Adolfsson, Lönekontoret 
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KF § 126/06 
KS § 171/06 
AU § 215/06             06/KS0159 
Inrättande av enhetschefstjänst handikappomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
 

Socialchef Carina Leijon föredrar ärendet. 
 
Som tillträdande socialchef har Carina Leijon under sin rekryteringsprocess framfört 
synpunkter som innebär att nuvarande handläggar/chefstjänst inom handikapp- 
omsorgen delas till två tjänster. 
 
Förvaltningens ekonom har tillsammans med enhetschef för boende och daglig 
verksamhet funnit det möjligt att inom socialnämndens budgetram finansiera en delning 
av ovan angiven tjänst. 
 
Önskemål har även framförts av tillträdande socialchef att biståndshandläggning inom 
äldreomsorgen bör utföras av två handläggare. 
 
I dagsläge ser inte socialförvaltningen möjlighet att finansiera ytterligare en 
biståndshandläggartjänst inom befintlig budgetram. När den möjligheten finns önskar 
socialförvaltningen att få inrätta även denna tjänst. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-08-31 § 52 föreslå kommunfullmäktige att inrätta 1,0 
enhetschefstjänst inom handikappomsorgen för att tillsättas omgående inom 
socialnämndens befintliga budgetram samt att inrätta biståndshandläggartjänst inom 
äldreomsorgen för tillsättande då ekonomiska möjligheter finns. 
 
Socialchef Carina Leijons målsättning är att socialtjänsten i Torsås kommun blir ett 
föredöme för andra små kommuner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att hänskjuta inrättande av biståndshandläggartjänst inom äldreomsorgen till budget- 
      beredningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att inrätta 1,0 enhetschefstjänst inom handikappomsorgen för att tillsättas omgående 
     inom socialnämndens befintliga budgetram. 
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Fortsättning § 126/06, Inrättande av enhetschefstjänst handikappomsorgen 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att inrätta 1,0 enhetschefstjänst inom handikappomsorgen för att tillsättas omgående 
     inom socialnämndens befintliga budgetram. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att inrätta 1,0 enhetschefstjänst inom handikappomsorgen för att tillsättas omgående 
     inom socialnämndens befintliga budgetram. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
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KF § 127/06 
KS § 208/06 
AU § 227/06             Dnr 06/KS0188 
Delegering av beslut för adressättning i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lantmäteriet har tillsammans med kommunen byggt upp ett heltäckande register över 
byggnadsanknutna adresser i fastighetsdatasystemet. 
 
Ett sådant register (basadressregister) innebär att såväl tätorter som landsbygden ska ha 
lokaliserande byggnadssammanknutna adresser så kallade belägenhetsadresser.  
 
I tätorterna samt på glesbygden finns idag sådana byggnadsanknutna uppgifter. 
De som ännu inte är färdiga är stugområdena. 
 
För landsbygden har de gamla postlådenummerna ersatts med nya belägenhetsadresser 
som hänger samman med byn, gården eller huset. 
 
Behörighet för att registrera och ajourhålla detta adressregister har kommunassistent 
Yvonne Nilsson. 
 
Samtliga nya adressnamn som tillkommer ska antas av kommunfullmäktige eller av 
delegerad nämnd. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i samband med adressättning delegera uppdraget till byggnadsnämnden att anta 
     nya adressnamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i samband med adressättning delegera uppdraget till byggnadsnämnden att anta 
     nya adressnamn. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att i samband med adressättning delegera uppdraget till byggnadsnämnden att anta 
     nya adressnamn. 
----- 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
Kommunassisten Yvonne Nilsson 
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KF § 128/06 
KS § 215/06 
AU § 221/06 
Årsredovisning 2005 – Samordningsförbundet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2005 från Samordningsförbundet föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen, 
 
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2005. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen, 
 
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2005. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisningen, 
 
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2005. 
----- 
Exp till: 
Samordningsförbundet 
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KF § 129/06 
KS § 178/06 
AU § 196/06             Dnr 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 redovisningen samt 

 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2005. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen samt 

 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2005. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen samt 

 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2005. 
----- 
Exp till: 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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KF § 130/06 
KS § 214/06 
AU § 218/06             Dnr 06/KS0171 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2006-09-27 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereds av de kommunala 
förvaltningarna till och med 2006-09-27. 
 
1. Promenadväg runt Vallermansgöl, 
 
2. VA kustnära söder om Bergkvara, 
 
3. Minnesstenen i Gullaboås, 
 
4. Slå samman barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
----- 
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KF § 131/06 
KS § 213/06 
AU § 219/06             Dnr 06/KS0172 
Redovisning av motioner under handläggning till och med 2006-09-27 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner som bereds av de kommunala förvaltningarna till 
och med 2006-09-27. 
 
1. Angående sporthallen 
 
2. Minska utsläppen – börja använda nyckeltal, 
 
3. Etiska regler för förtroendevalda, 
 
4. Tilläggsuppdrag till kostutredarna angående mattjänsten till pensionärer i kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
----- 
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KF § 132/06             06/KS0196 
Medborgarförslag – Ändring av den lokala ordningsstadgan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Leif Pettersson angående ändring av den lokala 
ordningsstadgan för Torsås kommun där det klart framgår att förbud råder mot att 
avfyra fyrverkeriartiklar utom vid påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 133/06             06/KS0209 
Medborgarförslag – Cykelväg mellan Torsås och Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Lena Robertsson angående cykelväg mellan Torsås 
och Söderåkra. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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KF § 134/06 
KF § 65/06 
KS § 123/06 
AU § 123/06 
AU § 35/06 
KF § 122/06             05/KS0015 
Medborgarförslag – Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående kommunfullmäktiges sammanträde från Kurt Jonsson 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 

 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-01-24 
 
att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktiges presidium och kommunkansliet 
     för beaktande.  
 
Arbetsutskottets behandling 2006-05-16 
 
Kurt Jonsson, Söderåkra har föreslagit 
 
* att Torsås kommun ordnar med en fast sammanträdeslokal för kommun- 
   fullmäktige, 
* att denna lokal utrustas med fast ljudanläggning för normalhörande och 
   hörselslinga för hörselskadade. Utrustningen behöver vara anpassad så att 
   den kan skötas även av teknisk obegåvade, 
* att ljudanläggningen även kan anslutas till en bandspelare så att det blir 
   möjligt att i efterhand för kommunmedborgarna dokumentera vad ord- 
   föranden och ledamöterna faktiskt säger och hur ordföranden hanterar  
   klubban, 
* att lokalen förses med en talarstol dit de förtroendevalda har stående order 
   att gå för att framföra sina debattinlägg. 
 
Eftersom vi nu är i slutskedet av innevarande mandatperiod föreslår nuvarande 
presidium i kommunfullmäktige att den nya kommunfullmäktige som påbörjar den nya 
mandatperioden den 1 november 2006 ska ges möjlighet att beakta de synpunkter som 
redovisas i ovanstående medborgarförslag. 
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Fortsättning § 134/06, Medborgarförslag – Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Nuvarande presidium i kommunfullmäktige föreslår därför att frågan om fast 
sammanträdeslokal, fast ljudanläggning med bandspelare och sammanträdeslokal 
med talarstol överlämnas till den nya kommunfullmäktige för ställningstagande. 
 
fortsättning § 65/06, Medborgarförslag – Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att frågan om fast sammanträdeslokal, fast ljudanläggning med bandspelare 
     och sammanträdeslokal med talarstol överlämnas till den nya kommun- 
     fullmäktige för ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att frågan om fast sammanträdeslokal, fast ljudanläggning med bandspelare 
     och sammanträdeslokal med talarstol överlämnas till den nya kommun- 
     fullmäktige för ställningstagande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-06-14: 
 
att frågan om fast sammanträdeslokal, fast ljudanläggning med bandspelare 
     och sammanträdeslokal med talarstol överlämnas till den nya kommun- 
     fullmäktige för ställningstagande. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-11-29 
 
Minnesanteckningar förda med kommunfullmäktiges presidium 2006-11-13 föreligger. 
 
Ann-Britt Mårtensson, Leif Lindberg och Bo Lönnqvist träffade följande 
överenskommelse: 
 
* Mer frekventa sammanträden i kommunfullmäktige, eventuellt ett sammanträde per 
    månad. 
* Vissa sammanträden kan var temakvällar. 
* Möteslokal: i första hand Mariahemmets matsal, i andra hand Torskolans matsal. 
* Talarstol med fast mikrofon samt en bärbar mikrofon för bland annat allmänhetens 
    frågestund. Avvakta med att koppla bandspelare till ljudanläggningen. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2006-12-14 kommer att vara i Mariahemmets 
matsal därefter kommer gruppen att sammanträffa igen. 
----- 
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KF § 135/06             06/KS0209 
Medborgarförslag – Uppförande av nytt industrihotell i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Sune Andersson angående att kommunen snarast 
utreder förutsättningar för uppförande av nytt industrihotell i Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 136/06             06/KS0232 
Avsägelse politiska uppdrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sune Andersson, tp avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från och 
med 2006-11-24. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna avsägelsen från ledamot Sune Andersson, 
 
att hos Länsstyrelsen i Kalmar län hemställa om ny offentlig sammanräkning efter  
     avgående ersättare Sune Andersson. 
----- 
Exp till: 
Sune Andersson 
Länsstyrelsen i Kalmar 
 
 
 


