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KF § 182                06/KS0214 
Ny ersättare i kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut om ersättare efter avgångna ledamoten Kurt Jonsson, s redovisas. 
 
Ersättare: 
 
Britt-Marie Swedestam 
Tjärekulla 104 
385 93 Torsås 
 
Gäller från och med 2006-12-07 till och med 20010-10-31. 
----- 
Exp till: 
Kurt Jonsson 
Britt-Marie Swedestam 
Personalavdelningen 
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KF § 183/06  
KS § 220/06 
BB § 13/06 
BB § 1/06               06/KS0090 
Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kostnader för Kalmar Läns Trafik under åren 2003-2006 redovisas. 
 
Genomgång av personaltäthet visar en snedfördelning av personalen, enhetscheferna 
arbetar med att resurserna ska fördelas mer jämt över enheterna. Dock saknas det cirka 
4,0 tjänster på Mariahemmet. 
 
Från och med 1 januari 2007 träder en ny arbetsmiljölag i kraft, där det lagstadgas att all 
personal ska ha 11 timmars dygnsvila, vilket kommer att leda till vissa problem inom 
omsorgens verksamhet. Denna arbetstidslag samt omsorgstyngd kan komma att påverka 
den budgetram som socialnämnden fått sig tilldelad. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-10-26 § 76 att göra kommunfullmäktige uppmärksamma 
på att den tilldelade budgetramen för 2007 kan komma att överskridas av skäl som 
ligger utanför socialnämndens påverkan. 
 
Sju kommuner i södra Kalmar län, bland annat Torsås och Emmaboda har sedan en tid 
gemensamt drivit en utredning för lämpliga insatser för våld i nära relationer. 
Utredningen har utmynnat i ett förslag att inrätta ett gemensamt Centrum mot våld i 
nära relationer, kallat Vingen. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-08-31 § 57 att äska cirka 200 Tkr hos kommunstyrelsen 
för att medverka till ett nytt centrum mot våld i nära relationer. 
 
Vård med stöd av socialtjänstlagen SoL är i allmänhet kostnadsfri för den enskilde. I 
vissa fall får dock kommunen ta ut en avgift för uppehället av vuxna. Om ett barn i 
annat hem än det egna är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till 
kommunens kostnad (likställs med underhållsbidrag).  
 
Socialnämnden beslutar 2006-10-26 § 77 att avgift som regleras i 8:1 SoL, ska tas ut av 
socialförvaltningen med 80 kronor/dygn för vuxna i enlighet med 
socialtjänstförordningens prissättning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-10-26 § 97 att det särskilda statsbidraget 
för personalförstärkningar inom förskolan tillförs det generella statsbidraget från år 
2007. 
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Fortsättning § 183/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
Budgetdag  
 
Budgetarbetet 2007-2009 inleddes med en budgetdag 2006-04-26 där facknämnderna, 
via sina presidier, och kommunstyrelsen, via arbetsutskottet, gavs möjlighet att föra en 
fördjupad måldiskussion om framtiden och utbyta information om förändrade behov, 
ambitionsnivåer och volymer kommande budgetår. Vid budgetdagen redovisade 
ekonomiavdelningen budgetförutsättningar för att nå de ekonomiska målen. 
 
Budgetramar 2007 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-06-14 beslutades om budgetramar 2007 
samt ett resultatmål för 2007 på 2,4 Mkr. I budgetramarna 2007 ingår ej budgetjustering 
för ny renhållningsorganisation. Det antecknades att i budgetramarna ingår bland annat 
kompensation för löneökningar på 2,7%, dock ingen kompensation för prisökningar. 
 
Nämnderna har utifrån tilldelade budgetramar inlämnat budgetförslag 2007 
innehållande 
 
* Mål utifrån styrkort 
* Verksamhetsmått 
* Budgetram fördelad på 2 position verksamhet med uppgift om intäkter, kostnader och  
   resultat 

     * Investeringsprojekt 
*Taxor/avgifter 
 
Taxor/avgifter, investeringsbudget samt utdebitering 2007 
 
Kommunstyrelsen har 2006-10-31 beslutat om taxor/avgifter 2007, investeringsbudget 
2007 per nämnd samt utdebitering 2007. 
 
Budgetberedningens behandling 2006-11-14 
 
Vid dagens sammanträde 2006-11-14 lämnar ekonomichef Kent Frost nya 
budgetförutsättningar för skatter och bidrag. Utöver tidigare kända tillskott kommer de 
riktade medel till personalförstärkningar inom förskolan och det statliga stödet för 
utbildning av vuxna att föras över till anslaget för kommunalekonomisk utjämning 
redan 2007. Vidare lämnar Sveriges Kommuner och Landsting i cirkulär 2006:70, 
daterat 2006-10-20 prognos om positiv slutavräkning av skatteinkomster 2007 som för 
Torsås kommuns del motsvarar cirka 1,9 Mkr. Vidare genomgicks förslag till ny 
styrmodell med så kallade styrkort samt kvarvarande budgetäskanden utöver budgetram.  
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Fortsättning § 183/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
 
Resultatbudget 2007 

Efter gemensamma överläggningar överlämnas för beslut följande resultatbudget 2007 i 
Mkr: 
 
Kommunstyrelsen -73,0 
Revision -0,4  
Byggnadsnämnden -2,6 
Tekniska nämnden -2,3 
Kultur- och 
Fritidsnämnden 

-6,5 

Socialnämnden -107,5 
Barn- och 
Utbildningsnämnden 

-92,1 

Miljönämnden -2,0 
Centrala poster (pensioner 
m m) 

-5,1 

Reserv löneökningar -0,4 
Ökat fastighetsunderhåll 
TFAB 

-0,5 

Avskrivningar -5,7 
Skatter och bidrag 300,2 
Finansnetto 0,7 
Årets resultat 2,8 

 
Det antecknas att i kommunstyrelsens budget 2007 ingår även finansiering för 
gemensam överförmyndarnämnd och EU:s Leader – hållbar utveckling av landsbygden. 
 
Hyresjusteringar Torsås Fastighets AB (TFAB) 

 

Vidare antecknades att Torsås Fastighets AB inlämnat förslag på fördelning av 
hyresjusteringar för lokaler som kommunen förhyr hos bolaget på totalt 2 Mkr varav  
0,5 Mkr ingår i budget 2007. Övriga hyresjusteringar får ske efter hyresförhandlingar 
mellan berörda nämnder och Torsås Fastighets AB och förutsätts finansieras inom 
tilldelad budget 2007. I annat fall ska nämnderna inkomma med begäran om tilläggs- 
anslag för äskade lokalkostnader. 
 
Inrättande av informatörstjänst 

 

Föreligger förslag från kommunstyrelsen om inrättande av heltidstjänst som informatör 
med begäran 450 Tkr. Budgetberedningen avslår denna begäran.  
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Fortsättning § 183/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
Emnabo-projektet 

 

Miljönämnden har begärt utökad budget med 0,1 Mkr för Emnabo-projektet som 
förutsätts finansieras inom tilldelad budgetram. Miljönämnden uppdras att i 
internbudgeten 2007 budgetera medel för Emnabo-projektet. 
 
Ansökan om investeringsbidrag Gullabo Sportklubb 

 

Gullabo Sportklubb ansöker om bidrag uppsättning av nytt nät runt idrottsplatsen. 
Budgetberedningen avslår denna begäran. 
 
Ny kostorganisation 

 

Beslutades att inbjuda skolchef och socialchef till kommunstyrelsens arbetsutskott för 
en lägesrapport om ny kostorganisation. 

 

Utredningsuppdrag 

 

* Utvärdera effekterna av IT-satsningen på självservice inom lönehanteringen 
* Utreda fullfonderingsmodellens ekonomiska effekter 
* Ta fram nyckeltalsjämförelse på enhetsnivå inför 2008 års ramsättning 
* Utreda samlingslokalernas nyttjande/bidrag 
* Ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan  
* Utreda behovet av platser inom särskilda boende samt Sophiagårdens ombyggnad 
* Utreda behovet av sporthall/gymnastiksalar. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige 
 

att notera redovisningen av kostnaderna för Kalmar Läns Trafik under åren 2003-2006, 
 
att uppdra åt socialnämnden att klarlägga de frågor som initierats i protokoll 2006-10-26 
     § 76 och återkomma med nya äskande, 
 
att notera socialnämndens protokoll 2006-08-31 § 57 angående medverkan i Vingen, 
     centrum mot våld i nära relationer, 
 
att godkänna förslag till taxa för vissa stöd och insatser, 
 
att notera barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-10-26 § 97, 
 
att fastställa Torsås kommuns budget 2007, plan 2008-2009, 
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Fortsättning § 183/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
 
att införa ny styrmodell med så kallat styrkort och godkänna föreliggande vision, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera IT-satsningen på självservice inom 
     lönehanteringen , 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen utreda fullfonderingsmodellens ekonomiska effekter, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga förvaltningar ta fram 
     nyckeltalsjämförelse inför 2008 års ramar, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda samlingslokalernas nyttjande och bidrag, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta en långsiktig lokalförsörjningsplan,  
 
att uppdra åt socialnämnden att utreda behovet av platser i särskilda boende samt  
      Sophiagårdens ombyggnad, 
 
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utreda 
      behovet av sporthall samt gymnastiksalar, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef Kent Frost för Torsås 
     kommuns räkning under 2007 uppta nya lån för 4 Mkr. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-11-28 
 
Protokoll 2006-11-24 § 8 från Centrala samverkansgruppen föreligger.  
 
Följande yrkanden och frågor framställs av de fackliga organisationerna: 
 
1. SSR efterfrågar motiveringen till varför Torsås Fastighets AB vill dubblera hyran för  
    Gullabo skola, 
2. SSR ifrågasätter rådande ordning att Torsås Fastighets AB tar upp diskussioner om  
    omfördelning av budgetmedel direkt med nämnderna i stället för via kommun- 
    styrelsen, 
3. Vårdförbundet, med stöd av Ledarna och Kommunal påtalar behovet av att 
    renovering av Sophiagårdens lokaler prioriteras i budgetarbetet, 
4. SSR påtalar att den tjänst som informatör som strukits i budgetarbetet är en 
    nödvändig resurs för att kunna driva ett aktivt arbete med att kunna påverka  
    inflyttningen till kommunen. 
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Fortsättning § 183/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
 
Yrkande och propositioner  
 
Anders Walterson, c yrkar att bostadsanpassningsbidrag ska i första hand vara kvar på 
byggnadsnämnd och i andra hand överföras till kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen – arbetsutskottets förslag att 
bostadsanpassningsbidrag ska överföras till tekniska nämnden – Anders Waltersons, c 
förslag att i första hand vara kvar på byggnadsnämnden och i andra hand överföras till 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
att bostadsanpassningsbidrag ska överföras från byggnadsnämnden till tekniska 
nämnden. 
 
Reservation 
 
Anders Walterson, c reserverar sig mot beslutet. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Jessica Rydell, mp yrkar att en utredning ska ske om hur man går tillväga för en miljö- 
och kvalitetscertifiering av Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m yrkar att 
vandringsleden överförs från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson yrkar att 
ramen för revisionen utökas med 100 Tkr. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar att sparbetinget för nästa år 
ökas till 2,5 Mkr. 
 
Roland Swedestam, s yrkar att sparbetinget för nästa år ökas till 3,5 Mkr. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och Roland 
Swedestams, s yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt Roland 
Swedestams, s yrkande att sparbetinget för nästa år ökas till 3,5 Mkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-10-26 § 95 att ge Torsås Fastighets AB i 
uppdrag att projektera ytterligare en avdelning på förskolan Smultronet i Torsås med 
inflyttning 2007-08-01. Möjlighet ska finnas att i lokalerna kunna erbjuda barnomsorg 
på obekväm tid. 
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Fortsättning § 183/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bostadsanpassningsbidrag ska överföras från byggnadsnämnden till tekniska 
     nämnden, 
 
att en utredning ska ske om hur man går tillväga för en miljö- och kvalitetscertifiering  
     av Torsås kommun, 
 
att vandringsleden överförs från kommunstyrelsen till tekniska nämnden, 
 
att ramen för revisionen utökas med 100 Tkr, 
 
att sparbetinget för nästa år ökas till 3,5 Mkr samt att ledningsgruppen redovisar utförda  
     åtgärder för kostnadsneddragningen vid varje månadsuppföljning, 
 
att godkänna utbyggnaden av Smultronet, 
 
att godkänna kommunal borgen för Torsås Fastighets AB för utbyggnad av Smultronet, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef Kent Frost att  
     underteckna borgensförbindelsen, 
 
att notera redovisningen av kostnaderna för Kalmar Läns Trafik under åren 2003-2006, 
 
att uppdra åt socialnämnden att klarlägga de frågor som initierats i protokoll 2006-10-26 
     § 76 och återkomma med nya äskande, 
 
att notera socialnämndens protokoll 2006-08-31 § 57 angående medverkan i Vingen, 
     centrum mot våld i nära relationer, 
 
att godkänna förslag till taxa för vissa stöd och insatser, 
 
att notera barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-10-26 § 97, 
 
att fastställa Torsås kommuns budget 2007, plan 2008-2009, 
 
att införa ny styrmodell med så kallat styrkort och godkänna föreliggande vision, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera IT-satsningen på självservice inom 
     lönehanteringen , 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen utreda fullfonderingsmodellens ekonomiska effekter, 
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Fortsättning § 183/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga förvaltningar ta fram 
      nyckeltalsjämförelse inför 2008 års ramar, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda samlingslokalernas nyttjande och bidrag, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta en långsiktig lokalförsörjningsplan,  
 
att uppdra åt socialnämnden att utreda behovet av platser i särskilda boende samt  
     Sophiagårdens ombyggnad, 
 
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utreda 
      behovet av sporthall samt gymnastiksalar, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef Kent Frost för Torsås 
     kommuns räkning under 2007 uppta nya lån för 4 Mkr. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-12-18 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Jessica Rydell, mp yrkar avslag på alla generella sparbeting. 
 
Jessica Rydells, mp yrkande ställs mot ett avslagsyrkande beträffande generellt 
sparbeting. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Jessica Rydells, mp yrkande och 
avslagsyrkandet finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt avslagsyrkandet.  
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m och Marie Jansson, kd 
yrkar att sparbetinget i budgeten sänks till 2,5 Mkr 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c med instämmande av  
Mona Magnusson, m och Marie Jansson, kd yrkande och Roland Swedestams, s 
yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt Roland Swedestams, s förslag 
att sparbetinget för nästa år ökas till 3,5 Mkr samt att ledningsgruppen redovisar utförda 
åtgärder för kostnadsneddragningen vid varje månadsuppföljning. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att utbyggnaden av Smultronet samt att godkänna kommunal 
borgen för Torsås Fastighets AB för utbyggnad av Smultronet lyfts ur budgeten för 
2007. 
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Fortsättning § 183/06, Budget 2007, plan 2008 – 2010 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och 
kommunstyrelsens förslag finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt Håkan 
Algotssons, c förslag att utbyggnaden av Smultronet samt att godkänna kommunal 
borgen för Torsås Fastighets AB för utbyggnad av Smultronet lyfts ur budgeten för 
2007. 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m och Marie Jansson, kd 
yrkar att utöka styrkortets perspektiv till att även omfatta ett miljöperspektiv. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c med instämmande av 
Mona Magnusson, m och Marie Janssons, kd yrkande och kommunstyrelsens förslag 
finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt Håkan Algotssons, c med 
instämmande av Mona Magnusson, m och Marie Janssons, kd förslag att utöka 
styrkortets perspektiv till att även omfatta ett miljöperspektiv. 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet att i 
avvaktan på ofrånkomlig ombudgetering under 2007 där omprioriteringar och 
effektiviseringar måste göras. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Bert 
Apperts, tp tilläggsyrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = avslå Bert Apperts, tp tilläggsyrkande och nej = bifall till Bert 
Apperts, tp tilläggsyrkande avges 15 ja-röster och 16 nej-röster. Kommunfullmäktige 
har sålunda beslutat enligt Bert Apperts, tp tilläggsyrkande att bifalla kommunstyrelsens 
förslag i avvaktan på ofrånkomlig ombudgetering under 2007 där omprioriteringar och 
effektiviseringar måste göras.   
 
Lena Gustafsson, v med instämmande av Jessica Rydell, mp yrkar att kommun-
fullmäktiges beslut om att endast kommunfullmäktige kan inrätta/dra in tjänster 
upphävs samt att antalet inrättade tjänster redovisas i samband med respektive nämnds 
års bokslut. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar avslag på Lena Gustafssons, v förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, v yrkande och Håkan 
Algotssons, c avslagsyrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt Håkan 
Algotssons, c avslagsyrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = Håkan Algotssons, c avslagsyrkande och nej = bifall till Lena  
Gustafssons, v yttrande avges 10 ja-röster och 21 nej-röster. Kommunfullmäktige har 
sålunda beslutat enligt Lena Gustafssons, v yrkande att tidigare kommunfullmäktige- 
beslut gällande inrättande/indragande av tjänster upphävs samt att antalet inrättade 
tjänster redovisas i samband med respektive nämnds års bokslut.  
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Fortsättning § 183/06, Budget 2007, plan 2008 – 2010 
 
 
Jessica Rydell, mp yrkar att alla beslutade utredningar ska vara klara inför 
budgetdiskussionen i mars 2007 (det vill säga inför budgeten för 2008). 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Jessica Rydells, mp yrkande mot ett  
avslagsyrkandet finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt avslagsyrkandet.   
 
Jessica Rydell, mp yrkar att uppdra åt tillträdande kommunchef att tillsammans med 
övriga förvaltningschefer göra en total översyn av hela den kommunala förvaltningen i 
syfte med att ta reda på om kommunen erbjuder rätt servicenivå och om alla delar av 
kommunen sköts effektivt. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Jessica Rydells, mp yrkande mot ett  
avslagsyrkandet finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt avslagsyrkandet.   
 
Marie Jansson, kd yrkar att följande tillägg görs i budgethandlingarna ”Torsås kommun 
kommer genom aktiv marknadsföring och i samarbete mellan politiker, näringsliv och 
kommuninvånare att vända denna negativa trend och öka antalet kommuninvånare”. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marie Janssons, kd yrkande ställs mot ett 
avslagsyrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat bifalla Marie Janssons, kd 
om att tillägg görs i budgethandlingarna ”Torsås kommun kommer genom aktiv 
marknadsföring och i samarbete mellan politiker, näringsliv och kommuninvånare att 
vända denna negativa trend och öka antalet kommuninvånare”. 
 
Vidare yrkar Marie Jansson, kd att på barn- och utbildningsnämndens styrkort ska 
följande finnas: Att det ska finnas valfrihet inom barnomsorgen samt Att kommunen ska 
införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marie Janssons, kd yrkande ställs mot ett 
avslagsyrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat avslå Marie Janssons, kd 
yrkande. 
 
Marie Jansson, kd yrkar att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritids-
nämnden  i utredningen av sporthallen och gymnastiksalarna noga beaktar att det i 
Bergkvara gymnastiksal behövs ljuddämpande åtgärder i såväl gymnastiksalen som i 
omklädningsrummen samt att man också tittar på alternativet att bygga ut gymnastik-
salen i Bergkvara och på det sättet kunna avlasta sporthallen i Torsås.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marie Janssons, kd yrkande ställs mot ett 
avslagsyrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat avslå Marie Janssons, kd 
yrkande. 
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Fortsättning § 183/06, Budget 2007, plan 2008 – 2010 
 
Leif Lindberg, tp yrkar att budgetjustering, ny renhållningsorganisation 1,4 Mkr ska 
utgå i 2007 års budget och i stället belasta 2006 års budget. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar avslag på Leif Lindbergs, tp förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Leif Lindbergs, tp yrkande och Håkan 
Algotssons, c avslagsyrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt Håkan 
Algotssons, c avslagsyrkande. 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 19.30 och återupptas igen klockan 21.00. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bostadsanpassningsärende ska överföras från byggnadsnämnden till tekniska 
     nämnden, 
 
att en utredning ska ske om hur man går tillväga för att göra en miljö- och 
     kvalitetscertifiering av Torsås kommun, 
 
att vandringsleden överförs från kommunstyrelsen till tekniska nämnden, 
 
att sparbetinget för nästa år ökas till 3,5 Mkr samt att ledningsgruppen redovisar utförda  
     åtgärder för kostnadsneddragningen vid varje månadsuppföljning, 
 
att notera redovisningen av kostnaderna för Kalmar Läns Trafik under åren 2003-2006, 
 
att uppdra åt socialnämnden att klarlägga de frågor som initierats i protokoll 2006-10-26 
     § 76 och återkomma med nya äskande, 
 
att notera socialnämndens protokoll 2006-08-31 § 57 angående medverkan i Vingen, 
     centrum mot våld i nära relationer, 
 
att notera barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-10-26 § 97, 
 
att fastställa Torsås kommuns budget 2007, plan 2008-2009, 
 
att återkomma med förslag till ombudgetering av 2007 års budget, där omprioriteringar 
     och effektiviseringar måste göras, 
      
att införa ny styrmodell med så kallat styrkort och godkänna visionen med tillägget att 
      utöka perspektiven till att även omfatta ett miljöperspektiv. 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera IT-satsningen på självservice inom 
     lönehanteringen , 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen utreda fullfonderingsmodellens ekonomiska effekter, 
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Fortsättning § 183/06, Budget 2007, plan 2008 – 2010 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga förvaltningar ta fram 
      nyckeltalsjämförelse inför 2008 års ramar, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda samlingslokalernas nyttjande och bidrag, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta en långsiktig lokalförsörjningsplan,  
 
att uppdra åt socialnämnden att utreda behovet av platser i särskilda boende samt  
     Sophiagårdens ombyggnad, 
 
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utreda 
      behovet av sporthall samt gymnastiksalar,  
 
att  tidigare kommunfullmäktigebeslut gällande inrättande/indragande av tjänster 
      upphävs samt att antal inrättade tjänster redovisas i samband med respektive nämnds  
      årsbokslut, 
 
att i budgethandlingarna lägga till följande ”Torsås kommun kommer genom aktiv 
     marknadsföring och i samarbete mellan politiker, näringsliv och kommuninvånare att  
     vända denna negativa trend och öka antalet kommuninvånare”. 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef Kent Frost för Torsås 
     kommuns räkning under 2007 uppta nya lån för 4 Mkr. 
 
Reservation 
 
Anders Walterson reserverar sig mot beslutet att bostadsanpassningsärenden ska 
överföras från byggnadsnämnden till tekniska nämnden. 
 
Centerpartiet, moderaterna, miljöpartiet, kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet 
att sparbetinget för nästa år ökas till 3,5 Mkr samt att ledningsgruppen redovisar utförda 
åtgärder för kostnadsneddragningen vid varje månadsuppföljning, 
 
Centerpartiet, kristdemokraterna reserverar sig mot att fastställa Torsås kommuns 
budget 2007, plan 2008-2009 i avvaktan på ombudgetering under 2007.  
 
Jessica Rydell, mp reserverar sig skriftligt mot avslagen på miljöpartiets yrkanden om 
dels uppdrag till nya kommunchefen om total översyn av den kommunala förvaltning, 
dels om tidsplan för uppdragens slutförande. Dessa yrkanden syftar till att möjliggöra en 
bättre politisk styrning av kommunen, vilket länge varit en brist. Bilaga 2.  
 
Skriftlig reservation inlämnad från Torsåspartiet. Bilaga 3. 
----- 
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KF § 184/06 
KS § 253/06 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-11-29 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Leif Lindberg, tp med instämmande av 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.  
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Fortsättning § 184/06, Tomtpriser 2007 
 
 
 
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 Lindbergs, tp, Roland Swedestams, s och 
Lena Gustafssons, v yrkande att återremittera ärendet för ny beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet för ny beredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-12-05 
 
Roland Swedestam, s föreslår att tomtmark för bostadsändamål ändras till 50 kronor per 
kvm + avstyckningskostnad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidera taxan för tomtmark för bostadsändamål inom planlagt område till 50 kronor  
    per kvm + avstyckningskostnad. 
 
i övrig enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att revidera taxan för tomtmark för bostadsändamål inom planlagt område till 50 kronor  
     per kvm + avstyckningskostnad. 
 
i övrig enligt budgetberedningens förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
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KF § 185/06 
KS § 254/06 
KF § 118/06 
KS § 254/06 
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 med instämmande av 
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. 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 34   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2006-12-18 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 
Fortsättning § 185/06, Brukningstaxa för VA 2007 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet för ny beredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-12-05 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-12-04 § att vidhålla föreslagen oförändrad taxa. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s yrkar att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 
13:1 och 1:3 slopas och fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa. 
 
Håkan Algotsson, c och Christer Söderholm, kd yrkar bifall till tekniska nämndens 
förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s yrkande och Håkan  
Algotssons, c med instämmande av Christer Söderholms, kd yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Rolands Swedestams, s yrkande att den särskilda taxan 
för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och fastigheterna införlivas i 
ordinarie föreslagen taxa. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och 
     fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa,  
 
i övrig enligt budgetberedningens förslag. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Irma Folkesson, Hans-Olof Berg, Christina Svensson samtliga inom  
c-gruppen, Mona Magnusson, m och Christer Söderholm, kd reserverar sig skriftligt 
mot beslutet. Bilaga 2. 
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Fortsättning § 185/06, Brukningstaxa för VA 2007 
 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-12-18 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Magnus Nilsén, m och Jan-Erik Blomberg, kd 
yrkar bifall till tekniska nämndens förslag. 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Leif Lindberg, tp yrkar bifall till kommun-  
styrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkans Algotssons, c med instämmande av  
Magnus Nilséns, m och Jan-Erik Blombergs, kd yrkande och Roland Swedestams, s med  
instämmande av Leif Lindberg, tp yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt tekniska nämndens 
förslag avges 18 ja-röster och 15 nej-röster. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt  
Roland Swedestam, s med instämmande av Leif Lindberg, tp att yrkar bifall till kommun-  
styrelsens förslag att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3  
slopas och fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och 
     fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa,  
 
i övrig enligt budgetberedningens förslag. 
 
Reservation 
 
Samtliga inom c-gruppen, moderaterna, kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 186/06 
KS § 252/06    06/KS0207 
Regler och taxor för 15 timmarsbarnen i förskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt de regler för förskola, familjedaghem och fritidshem som kommunfullmäktige  
antagit att gälla från och med 2005 har barn till föräldralediga och arbetslösa och barn i  
allmän förskola rätt till förskola 3 timmar per dag klockan 08.30-11.30. 
 
Biträdande rektor Inger Sandbäck föreslår att nu gällande regler ändras från och med  
2007-01-01 så att föräldrar till alla så kallade 15-timmarsbarn har möjlighet att välja  
vistelsetid enligt följande två alternativ: 
 
A. 3 timmar per dag måndag-fredag klockan 08.30-11.30. Lunch serveras ej. 
B. 5 timmar per dag tisdag-torsdag. Lunch serveras. 
 
Möjlighet att välja vistelsetid medges i gång per termin. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-11-23 § 119 att ingå till kommunfullmäktige  
med begäran om ändring av reglerna för förskola, familjedaghem och fritidshem enligt  
ovan från 2007-01-01.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag på regler för 15 timmarsbarnen i förskolan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna förslag på regler för 15 timmarsbarnen i förskolan. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 187/06 
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 § 187/06, 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.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-12-18 
 
Miljönämndens ordförande Sten Bondesson, c föredrar ärendet. 
 
Miljönämnden beslutar 2006-11-23 § 84 att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedel samt vad 
gäller fodertaxa, avvakta förslag från Sveriges kommuner och landsting. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta den av miljönämnden föreslagna taxan för kommunens offentliga kontroll inom  
     livsmedel.  
----- 
Exp till: 
Miljönämnden 
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KF § 188/06  
KS § 241/06             06/KS0006 
Taxor och avgifter i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås har beslutat 
föreslå Emmaboda och Torsås kommunfullmäktige att fastställa direktionens förslag till 
nya taxor och avgifter för vissa tjänster. 
 
Förbundsdirektionen beslutade 2006-08-29: 
 
att föreslå respektive kommunfullmäktige att taxan för tillsynsbesök inklusive brandsyn 
enligt lag om skydd mot olyckor ska vara 580 kronor, 
 
att föreslå respektive kommunfullmäktige att avgiften för felaktiga automatiska 
brandlarm ska vara 4 800 kronor. 
 
I dagsläge tar inte Torsås kommun ut någon avgift för tillsynsbesök/brandsyn och 
avgiften för felaktiga automatiska brandlarm är 3 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att taxan för tillsynsbesök enligt lag om skydd mot olyckor ska vara 580 kronor samt 
 
att avgiften för felaktiga automatiska brandlarm ska vara 4 800 kronor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att taxan för tillsynsbesök enligt lag om skydd mot olyckor ska vara 580 kronor samt 
 
att avgiften för felaktiga automatiska brandlarm ska vara 4 800 kronor. 
----- 
Exp till: 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
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KF § 189/06             06/KS0206 
Avgifter för vissa stöd och insatser  
 
Ärendebeskrivning 
 
Vård med stöd av socialtjänstlagen, SoL är i allmänhet kostnadsfri för den enskilde. I 
vissa fall får dock kommunen ta ut en avgift för uppehållet av vuxna. Om ett barn får 
vård i annat hem än det egna är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till 
kommunens kostnad. 
 
Ersättningens storlek regleras i 8:1 SoL samt 6:1 SOF. Summan för 2006 är satt till  
80 kronor/dygn för vuxna. Socialnämnden får också ta ut en skälig avgift från föräldrar 
till placerade barn. Avgiften bör likställas med underhållsbidrag. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-10-26 § 77 att avgift som regleras i SoL 8:1 ska tas ut av 
socialförvaltningen i enlighet med socialtjänstförordningens prissättning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna förslag till taxa för vissa stöd och insatser. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
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KF § 190/06 
KS § 247/06    06/KS0242 
Utlåtande avseende delårsrapport 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunalförbundets revisorer har översiktligt granskat Naturbruksgymnasiernas i Kalmar  
län delårsrapport per 2006-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och  
inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av  
revisionsrapport som utarbetas av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
 
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunalförbundet beräknas ha ett 
balansunderskott på 132 Tkr efter avvecklingen. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 
* delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen  
   och att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Mot bakgrund av att förbundet upphör vid årsskiftet ser vi ingen anledning att utveckla god  
ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera utlåtande av delårsrapport 2006. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera utlåtande av delårsrapport 2006. 
----- 
Exp till: 
Naturbruksgymnasierna i Kalmar län 
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KF § 191/06 
KS § 229/06 
AU § 259/06             06/KS0187 
Delårsrapport – Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan 
(kommunalförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband 
därmed ändrades förbundsordningen bland annat avseende beslutsorgan. I stället för 
fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap 23 §) 
som beslutande organ. 
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör regionförbundets 
verksamhet ska fullmäktigeförsamlingarna, i likhet med årsbokslut även behandla 
delårsrapport för kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2006 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2006. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2006. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2006. 
----- 
Exp till: 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KF § 192/06 
KS § 230/06 
AU § 260/06             06/KS0118 
Ändring av Samordningsförbundets förbundsordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt förbundsordningen ska ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av 
förbundsstyrelsen och godkännes av de medlemmar som utsett samordningsförbundets 
styrelse. 
 
Med erfarenhet från den tid som förbundet har verkat har styrelsen funnit anledning att 
föreslå medlemmarna att godkänna följande förslag till ändring av förbundsordningen: 
 
§ 6, 1:a stycket Organisation 
 
Ny mening ”Ersättare har närvarorätt vid förbundets sammanträden” 
 
§ 6, 4:e stycket Organisation 
 
”…..presidium…..”ändras till”…arbetsutskott…” 
 
§ 15 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
 
Nytt sista stycke: ”Förbundets ekonomiska överskott i årsbokslut balanseras över till 
nästkommande år” 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till ändring av Samordningsförbundets förbundsordningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till ändring av Samordningsförbundets förbundsordningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna förslag till ändring av Samordningsförbundets förbundsordningen. 
----- 
Exp till: 
Samordningsförbundet 
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KF § 193/06 
KS § 231/06 
AU § 263/06  
KF § 110/05             05/KS0015 
Medborgarförslag – Promenadväg runt Vallermansgöl 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående promenadväg runt Vallermansgöl från Bengt Nyhammar 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-11-23: 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen, tekniska nämnden  
     och kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-11-07 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 2006-06-15 § 54 att det är positivt om man kan 
anlägga en promenadväg på banken från barnhemmet till Malmen och markera ut en 
promenadväg längs Vallermansgöl. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-10-16 § 134 att nämnden är positiv till 
medborgarförslaget och att medel finns tillgängliga i 2006 års investeringsbudget med 
90,0 Tkr. 
 
Skrivelse daterad 2006-10-24 till tekniska nämndens ordförande Lennart Gustafsson 
från Christer Thörn föreligger.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna tekniska nämndens beslut, 
 
att notera inkommen skrivelse från Christer Thörn, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna tekniska nämndens beslut, 
 
att notera inkommen skrivelse från Christer Thörn, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
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Fortsättning § 193/06, Medborgarförslag – Promenadväg runt Vallermansgöl 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna tekniska nämndens beslut, 
 
att notera inkommen skrivelse från Christer Thörn, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Bengt Nyhammar 
Tekniska nämnden 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 30 av 34   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2006-12-18 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
KF § 194/06 
KS § 224/06 
AU § 254/06             07/KS0001 
Sammanträdestider 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2007 enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  9, 23   Augusti  7, 21 
Februari  6, 20   September 4, 18 
Mars   6, 20   Oktober  2, 16, 30 
April   3, 17   November  13, 27 
Maj   2, 15, 29  December  11 
Juni   12 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inte annat bestäms. Kallelse till arbetsutskottets 
sammanträde sänds torsdagen veckan innan. Ärenden som avses behandlas på 
arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast kl 10.00 torsdagen veckan innan. 
 
Personalutskottet 
 
Januari  16    Augusti  14 
Februari  13    September 11 
Mars   13    Oktober  9 
April   10    November  6 
Maj   8    December  4 
Juni   5 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inte annat bestäms. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  2 (val), 16  Augusti  21 
Februari  27    September 4 
Mars   20    Oktober  2 
April   3    November  6 
Maj   2, 29   December  4 
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 om inte annat bestäms. 
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Fortsättning § 194/06, Sammanträdestider 2007 
 
Kommunfullmäktige 
 
Februari  14    September 26 
Mars   28    Oktober  31 
April   25    November  28 
Maj   23    December  12  
Juni   13   
   
Sammanträdet börjar kl 18.30 förutom den 28 november och12 december, då 
sammanträdet börjar kl 18.00. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2007 för arbetsutskottet, personalutskottet 
samt kommunstyrelsen. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2007 för kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-11-28 
 
Förslag från ekonomichef Kent Frost att lägga till en bokslutsdag/budgetdag  
2007-03-13 för kommunstyrelsen. 
 
Förslag från Jessica Rydell, mp att flytta kommunfullmäktiges sammanträde  
2007-10-31 till 2007-10-24. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2007 för arbetsutskottet, personalutskottet  
     samt kommunstyrelsen med tillägg 2007-03-14 för en bokslutsdag/budgetdag för 
     kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2007 för kommunfullmäktige med revidering 
     att flytta kommunfullmäktiges sammanträde 2007-10-31 till 2007-10-24.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-12-18 
 
Önskemål framkom om att flytta kommunfullmäktiges sammanträde 2007-02-14 till 
2007-02-28. 
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Fortsättning § 194/06, Sammanträdestider 2007 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Mona Magnusson, m yrkar att kommunfullmäktiges sammanträde börjar klockan 17.30 
istället för klockan 18.30. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Mona 
Magnussons, m yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt Mona 
Magnussons, m yrkande avges 20 ja-röster, 9 nej-röster samt 3 stycken avstår. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att 
kommunfullmäktiges sammanträde börjar klockan 18.30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2007: 
 
Februari  28    September 26 
Mars   28    Oktober  24 
April   25    November  28 
Maj   23    December  12  
Juni   13  
----- 
Exp till: 
Samtliga nämnder 
Receptionen 
Johan Blomqvist (hemsidan) 
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KF § 195/06             06/KS0245 
Motion – Framtidskartor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att ge miljö- och byggnadsnämnden gemensamt i 
uppdrag att någorlunda skyndsamt ta fram kartor enligt inlämnad motion.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen, miljönämnden och byggnadsnämnden för 
beredning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Miljönämnden 
Byggnadsnämnden 
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KF § 196/06             06/KS0004 
Skrivelse från Ulf-Peter Rosenblad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Ulf-Peter Rosenblad, med en begäran om klarläggande och 
en begäran om ursäkt med anledning av tidigare frågor under allmänhetens frågestund. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inkommen skrivelse från Ulf-Peter Rosenblad. 
----- 
Exp till: 
Ulf-Peter Rosenblad 
 
 
  
 


