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Plats och tid Torskolans matsal, 2007-06-12, 18.30 – 21.00 
  
Beslutande Enligt deltagarlista  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, fördragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
   
   
   
  
  
Utses att justera  Håkan Algotsson c, Lena Gustafsson v 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2007-06-18 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 70 - 80 

    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande Håkan Algotsson                            Lena Gustafsson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2007-06-12   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2007-06-18 Datum för anslags 
nedtagande 

2007-07-10 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KF § 70/07 
KS § 156/07  
§ 1/07               07/KS0086 
Syskonen Johanssons Stipendiefond 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid ansökningstidens utgång 2007-05-04 hade 20 ansökningar inkommit. 
 
Stipendiets grundkriterier för utdelning är följande: 
 
1. Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år och till och 

med det år denne fyller 24 år. 
2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för 

ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likärdig utbildning. 
3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av breddutbildning. 
4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning. 
5. Stipendiet kan endast erhållas en gång. 
6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela stipendium om 

synnerliga skäl föreligger. 
 
Efter avdrag av förvaltningskostnader återstår för stipendieutdelning 25 444 kronor. 
 
Med hänvisning till de av kommunstyrelsens antagna urvalskriterier tilldela följande 
stipendiater 4 000 kronor vardera: 
 
Helén Nilsson Andersson Karlskronavägen 36, Torsås 
Mikael Håkansson   Allfargatan 50, Torsås 
Lisa Rundgren    Hästmahult 206, Gullabo 
Therese Carlsson    Skruvemåla 128, Gullabo 
Jessica Johansson   Trollefjäll, Torsås 
Mats Blomqvist    Rågvägen 8, Bergkvara 
----- 
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KF § 71/07 
KS § 133/07 
BB § 3/07 
AU § 144/07 
BB § 1/07 
AU § 129/07 
AU § 125/07             07/KS0083 
Budgetramar 2008, plan 2009-2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
2007-03-13 Kommunstyrelsen anordnar boksluts- och budgetdag 

 
Mars      CESAM informeras om budgetförutsättningar 
 
April      Vårpropositionen 
 
Maj      Utbildning styrkort 
 
Mars-maj     Politiskt budgetförslag 
 
Budgetberedning   Berörda nämnder informeras inför beslut om budgetramar, 
2007-03-16*)    2008 plan 2009-2010 
 
KSAU 2007-05-22*)  Budgetramar 2008, plan 2009-2010 
KS 2007-05-29   Budgetramar 2008, plan 2009-2010 
KF 2007-06-13   Budgetramar 2008, plan 2009-2010 
 
*) Nya sammanträdestider. 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att personalutskottet initieras arbetet med nya samverkans- 
avtalet för att skapa delaktighet med de fackliga organisationerna om anställda i budget- 
och förändringsarbete. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-03-20: 
 
att med anledning av budgetarbete 2008 håller budgetberedningen ett extra  
     sammanträde måndagen 2007-03-26 klockan 08.30. 
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Fortsättning § 71/07, Budgetramar 2008, plan 2009-2010 
 
Budgetberedningens behandling 2007-03-26 
 
Frågan om förändrad budgetering från nettokostnad till bruttokostnad diskuterades. 
 
Ekonomichef Kent Frost initierar frågan, om det finns särskilda önskemål från 
ledamöterna om mer handlingar inför budgetarbetet. 
 
Önskemål framkom om att en genomgång av budgetförutsättningarna görs för 
kommunstyrelseledamöter, nämndspresidier och ledningsgrupp. 
 
Extra sammanträde mellan budgetberedningen och respektive nämnds/bolags 
ordförande, vice ordförande samt förvaltningschef/VD sker 2007-04-16. 
Syftet med detta extra möte var att budgetberedningen och respektive nämnds presidium 
samt chefstjänstemän gavs tillfälle att utbyta information om behov och tillgängliga 
resurser i budget 2008 – 2010.  
 
Arbetsutskottets behandling 2007-05-22 
 
Underlag 2007-05-15 efter Vårpropen med ny prognos på skatteunderlaget 2008 – 2010 
samt ny prognos LSS-utjämning föreligger. 
 
Följande beräkningar ligger bakom ramarna: 
Personalkostnader ökning 3,5 % 2008 enligt bedömning, 2,5 % läggs ut i ramarna, 1, 0 
% behålls centralt. 
Prognos på LSS-utjämning från Sveriges kommuner och landsting 2007-05-08 är -485 
kronor/invånare i avgift, ger 3,4 Mkr. 
 
Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till budgetramar 2008: 
 
Budgetfördelning 2007-05-15     9 744 Tkr 
Äldreomsorg         - 3 000 Tkr 
Gator/vägar         -    500 Tkr 
Hallagärde         -    600 Tkr 
Lokalhyror Torsås Fastighets AB   - 2 000 Tkr 
Pensionskostnad (ansvarsförbindelse)  - 1 000 Tkr 
Central reserv         - 1 000 Tkr 
Kompetensutveckling/ledarutveckling  -    300 Tkr 
Kostorganisationen           400 Tkr 
Städorganisationen           400 Tkr  
Administrativa stödfunktioner        400 Tkr 
Effektivitetskrav 0,5 % av nettokostnaderna 1 456 Tkr 
Finansnetto          1 000 Tkr 
 
Resultat           5 000 Tkr 
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Fortsättning § 71/07, Budgetramar 2008, plan 2009-2010  
 
Fördelning enligt socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag: 
 
Resultatbudget 2008 
Tkr exklusive kapitalkostnader 
 
Kommunstyrelsen       - 74 790 
Byggnadsnämnden          -1 160 
Tekniska nämnden          -3 990 
Kultur- och fritidsnämnden        -6 700 
Socialnämnden            -112 760  
Barn- och utbildningsnämnden     -89 940 
Miljönämnden           -1 890 
Centrala poster         -12 510 
Avskrivningar           -5 700 
Skatter och bidrag       311 940 
Finansnetto             2 500 
 
Årets resultat            5 000 
 
Håkan Algotsson, c, Mona Magnusson, m och Görel Rydeen, tp avstår från 
ställningstagande gällande förslag till budgetramar för 2008. 
 
Inlämnad skrivelse angående äskande inför 2008 från socialnämnden föreligger från 
socialchef Carina Leijon. 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att inlämnad skrivelse från socialchef Carina Leijon beaktas 
som ett arbetsmaterial från socialnämnden i framtiden.  
 
Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till investeringsram 2008,  
plan 2009 - 2010: 
 
               Ram Plan Plan 
Nettokostnader, Mkr         2008 2009 2010 
 
Samlingsanslag till nämnderna         5,0  5,0  5,0 
VA-investering söder om Bergkvara     10,0 
Strategiska mark- och infrastruktursatsningar     12,0 
Anläggning ny väg söder om Torsåsverken, etapp 2   3,0 
Ny väg Faurecia till Norra Tångvägen       10,0 
VA-investeringar                 6,5 
 
Summa             18,3 27,0 11,5 
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Fortsättning § 71/07, Budgetramar 2008, plan 2009-2010  
 
Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till budgetram för år 2008 enligt socialdemokraternas och  
     vänsterpartiets förslag, 
 
att anta förslag till investeringsram för år 2008 enligt socialdemokraternas och  
     vänsterpartiets förslag. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-05-30 
 
Torsåspartiet överlämnar ett särskilt yttrande med anledning av beslut om budgetramar 
för 2008. Bilaga 1. 
 
Budgetförslag 2008 från alliansen i Torsås (folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna 
och centerpartiet): 
 
Att fördela enligt budgetunderlag      9 744 

 
Socialnämnden              -4 000 
Barn- och utbildningsnämnden        -500 
Gator och vägar            -500 
Hallagärde                  -600 
Kompensation för höjda hyror          -1 500 
Kompetens/ledarutveckling              -300 
Marknadsföring för inflyttning             -200 
 
Besparingar – nya medel 

 
Ny kostorganisation             500 
Effektiviseringskrav 0,5 %        1 456 
Finansförvaltningen          1 000 
 
Summa             5 100 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s och  Bert Appert, tp yrkar bifall till budgetberedningens förslag. 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 19.05 och återupptas igen klockan 19.10. 
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Fortsättning § 71/07, Budgetramar 2008, plan 2009-2010  
  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan budgetberedningens förslag och alliansens 
förslag på budget 2008 finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
budgetberedningens förslag. 
 
Resevation 
 
Alliansen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna förslag på budget 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till budgetram för år 2008 enligt socialdemokraternas och  
     vänsterpartiets förslag, 
 
att anta förslag till investeringsram för år 2008 enligt socialdemokraternas och  
     vänsterpartiets förslag, 
 
att torsåspartiets särskilda yttrande tas till protokollet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-06-12 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Roland Swedestam, s, Bert Appert, tp och Lena Gustafsson, v yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till budgetramar för år 2008. 
 
Håkan Algotsson, c, Marcus Johansson, c och Marie Jansson, kd yrkar bifall till 
alliansens förslag till budgetramar för år 2008. 
 
Vid av ordförande ställd proposition Roland Swedestams, s med fleras förslag och 
alliansens förslag finner hon att Kommunfullmäktiges beslutat enligt Roland 
Swedestams, s med fleras förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = bifall till kommunstyrelsens förslag till budgetramar 2008 och  
nej = bifall till alliansens förslag till budgetramar 2008 avges 19 ja-röster och 15 nej-
röster. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
budgetramar för år 2008. 
 
Reservation 
 
Alliansen (folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och centerpartiet) reserverar sig 
mot beslutet. 
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Fortsättning § 71/07, Budgetramar 2008, plan 2009-2010  
 
 
Tilläggsyrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar tillägg att personalutskottet initieras arbetet med nya 
samverkansavtalet för att skapa delaktighet med de fackliga organisationerna och de 
anställda i budget- och förändringsarbete. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa förslag till budgetram för år 2008 enligt socialdemokraternas och  
     vänsterpartiets förslag: 
 
Budgetfördelning 2007-05-15     9 744 Tkr 
Äldreomsorg         - 3 000 Tkr 
Gator/vägar         -    500 Tkr 
Hallagärde         -    600 Tkr 
Lokalhyror Torsås Fastighets AB   - 2 000 Tkr 
Pensionskostnad (ansvarsförbindelse)  - 1 000 Tkr 
Central reserv         - 1 000 Tkr 
Kompetensutveckling/ledarutveckling  -    300 Tkr 
Kostorganisationen           400 Tkr 
Städorganisationen           400 Tkr  
Administrativa stödfunktioner        400 Tkr 
Effektivitetskrav 0,5 % av nettokostnaderna 1 456 Tkr 
Finansnetto          1 000 Tkr 
 
Resultat           5 000 Tkr 
 
att anta förslag till investeringsram för år 2008 enligt socialdemokraternas och  
     vänsterpartiets förslag: 
 
               Ram Plan Plan 
Nettokostnader, Mkr         2008 2009 2010 
 
Samlingsanslag till nämnderna         5,0  5,0  5,0 
VA-investering söder om Bergkvara     10,0 
Strategiska mark- och infrastruktursatsningar     12,0 
Anläggning ny väg söder om Torsåsverken, etapp 2   3,0 
Ny väg Faurecia till Norra Tångvägen       10,0 
VA-investeringar                 6,5 
 
Summa             18,3 27,0 11,5 
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Fortsättning § 71/07, Budgetramar 2008, plan 2009-2010 
 
att torsåspartiets särskilda yttrande tas till protokollet, 
 
att personalutskottet initierar arbetet med nya samverkansavtalet för att skapa  
     delaktighet med de fackliga organisationerna och de anställda i budget- och  
     förändringsarbete. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen         
Byggnadsnämnden         
Tekniska nämnden         
Kultur- och fritidsnämnden          
Socialnämnden                
Barn- och utbildningsnämnden      
Miljönämnden          
Ekonomikontoret       
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KF § 72/07 
KS § 144/07 
AU § 217/07             07/KS0124 
Inte tjänstgörande ersättares yttranderätt vid sammanträde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt Kommunallagen 5 kap. 9 § och 6 kap 11 § får de ersättare som inte tjänstgör 
närvara vid sammanträdena samt ska även underrättas om tid och plats.  
Kommunfullmäktige bestämmer om ersättarna ska ha rätt att yttra sig och få anteckna 
särskild mening i protokollet.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att under mandatperioden 2007 – 2010 tillerkänna inte tjänstgörande ersättare  
    yttranderätt vid nämndernas sammanträden och rätt att anteckna sin mening i  
    protokollet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-05-30 
 
Kommunfullmäktige bestämmer om ersättarna ska ha rätt att yttra sig och få anteckna 
särskild mening i protokollet. Genom sistnämnda bestämmelse åläggs fullmäktige att ta 
ställning i frågorna. Enligt förarbetena kan lämpligen ett generellt beslut fattas i början 
av en mandatperiod. 
 
I Kommunfullmäktiges arbetsordning utgår § 37 sekreterare samt att även byta ut 
kommundirektör med kommunchef. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att i Kommunfullmäktiges arbetsordning lägga till i Yttranderätt vid sammanträdena  
     § 20, att under mandatperioden 2007 – 2010 tillerkänna inte tjänstgörande ersättare  

    yttranderätt vid nämndernas sammanträden och rätt att anteckna sin mening i  

    protokollet samt 

 

att § 37 Sekreterare utgår samt att kommundirektör byts ut med kommunchef. 
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Fortsättning § 72/07, Inte tjänstgörande ersättares yttranderätt vid sammanträde 
 

 

Kommunfullmäktige beslutar: 
  
att godkänna Kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning.  
 
att § 37 Sekreterare utgår samt att kommundirektör byts ut med kommunchef. 
-----  
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KF § 73/07 
KS § 141/07 
AU § 202/07              07/KS0114 
Skolverkets inspektion av kommunens skolor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Undervisningsrådet Johans Nilsson har inkommit med skrivelse till barn- och 
utbildningsnämnden angående den redogörelse över vidtagna åtgärder med anledning av 
påtalade brister som Torsås kommun skickat in till Skolverket. 
 
Kommunen har inte redogjort tillfredställande över åtgärder som vidtagits med 
anledning av att beslut om elevens val ej fattas korrekt. Det svar som kommunen avger 
när det gäller förskolornas uppgift att ge barn med annat modersmål än svenska 
möjlighet att utveckla sitt modersmål behöver kompletteras. Vidare önskas en 
redogörelse över åtgärder som vidtagits för att öka tryggheten för eleverna.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-04-19 § 48 att föreslå Kommun-
fullmäktige att ändra nu gällande delegationsordning så att beslut om elevens val fattas 
av rektor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ändra nu gällande delegationsordning så att beslut om elevens val fattas av rektor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ändra nu gällande delegationsordning så att beslut om elevens val fattas av rektor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ändra nu gällande delegationsordning så att beslut om elevens val fattas av rektor. 
-----  
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 74/07 
KS § 146/07 
AU § 203/07 
KS § 82/07 
AU § 113/07 
AU § 295/06              
AU § 208/06             06/KS0162 
Naturvårdsplan Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg föredrar ärendet. 
 
Naturvårdsplanen är att betrakta som ett program vilket i sina huvuddrag avses 
ingå i översiktsplanen. 
 
Det finns flera skäl för att arbeta fram en naturvårdsplan på kommunal nivå: 
 
* I naturvårdslagens inledande bestämmelser fastslås det att naturvården är av såväl 
   statlig som kommunal angelägenhet. 
* De areella näringarna och andra sektorer av samhället kommer i framtiden att få ta 
   ett större ansvar för sin påverkan av den yttre miljön. 
* Ideella föreningar och organisationer får allt mer genomslagskraft som samhälls- 
   påverkare. 
* I första hand vill planen lyfta fram exempel på områden som är värdefulla ur natur- 
   och kultursynpunkt. 
 
Syftet för att nå den regionala och nationella miljömålen: 
 
* Bevara den biologiska mångfalden. 
* Skydda naturlandskapet. 
* Hushålla med naturresurser. 
* Tillgodose behovet av områden för det rörliga friluftslivet. 
* Informera kommuninvånarna och exploatörer om de värden som finns i kommunen 
   och hur kommunen ser på dessa. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-09-19: 
 
att utsända naturvårdsplanen på remiss till partigrupperna, LRF,  Torsås Kustmiljö- 
     grupp och bygdegrupperna, 
 
att yttrande ska inlämnas senast 2006-11-30 till kommunkansliet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-12-05 
 
Synpunkter rörande Naturvårdsplan gällande Torsås kommun har inkommit från 
Lantbrukarnas Riksförbund och Djursviks samhällsförening. 
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Fortsättning § 74/07, Naturvårdsplan Torsås kommun 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-12-05: 
 
att påminna partigrupperna, Torsås Kustmiljögrupp och bygdegrupperna om synpunkter 
    på naturvårdsplanen för Torsås kommun, 
 
att förlänga yttrande tiden till 2007-03-01. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-03-06 
 
Yttrande med anledning av förslag till naturvårdsplan för Torsås kommun föreligger 
från Alliansen i Torsås (c, m, kd, fp) och Torsås Kustmiljögrupp föreligger. 
 
Förslag från Alliansen i Torsås är att återremittera naturvårdsplanen och tillsätt en 
politisk arbetsgrupp som får i uppdrag att gå igenom materialet och återkomma när 
viktiga frågetecken har klargjorts. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp med instämmande av Roland Swedestam, s yrkar bifall till Alliansens 
förslag med tillägget ”med tjänstemannabiträde”. 
 
Mona Magnusson, m yrkar bifall till Alliansens förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att återremittera naturvårdsplanen och tillsätt en politisk arbetsgrupp med tjänste- 
 mannabiträde som får i uppdrag att gå igenom materialet och återkomma när viktiga  
      frågetecken har klargjorts. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-03-20: 
 
att partigrupperna utser en representant som ska medverka i den politiska arbets- 
      gruppen, 
 
att senast 2007-05-25 ska förslag inlämnas till kommunkansliet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-05-15 
 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg föredrar ärendet. 
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Fortsättning § 74/07, Naturvårdsplan Torsås kommun 
 
Yrkande 
 
Att naturvårdsplanen revideras med: 
 
• Lokala miljömål lyfts ur dokumentet, 
• Sidan 8 Åtgärd: Jordbruksnäringen ska stödjas genom att skolor, vårdinrättningar, 

restauranger etc, ges möjlighet att köpa in närproducerade råvaror ersätts med 
Jordbruksnäringen ska stödjas inom ramen för kommunal upphandling, 

• Sidan 8 Åtgärd: Kommunen bör ta ett ansvar för ett levande landskap och bidra med 
engagemang samt ekonomiska medel om kommunens ekonomi möjliggör detta, för 
att värdena skall bestå eller återskapas ersätt med Kommunen bör ta ett ansvar för 

ett levande landskap och bidra med engagemang, för att värdena skall bestå eller 

återskapas  
• Sidan 27 Åtgärd: Hela området skall betas ersätts med Ambitionen är att området 

ska betas eller slås. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att efter revidering anta naturvårdsplan för Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta naturvårdsplan för Torsås kommun.  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta naturvårdsplan för Torsås kommun.  
----- 
Exp till: 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg 
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KF § 75/07              07/KS0119 
Årsredovisning 2006, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Granskningen av årsredovisning 2006 för Kalmarsunds Gymnasieförbund är klar och 
revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse. Se vidare aktbilaga 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2006. 
----- 
Exp till: 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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KF § 76/07 
KS § 147/07 
AU § 213/07 
KF § 6/07               07/KS0043 
Motion – Gör Torsås till en fossilbränslefri kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jessica Rydell och Lars Sjöholm, mp hemställer i en motion att Torsås kommun tar 
fram en handlingsplan för hur och när kommunen ska bli en fossilbränslefri kommun, 
både inom sitt verksamhetsområde och som geografiskt område. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-02-28: 
 
Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-05-15 
 
Förslag på svar på motionen föreligger från kommunchef Tommy Nyberg. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att säga ja till motionen om att bli en fossilbränslefri kommun samt 
 
att kommunen arbetar i enlighet med den plan som Regionförbundet antagit som syftar  
    till att regionen ska bli fossilbränslefri år 2030. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att säga ja till motionen om att bli en fossilbränslefri kommun samt 
 
att kommunen arbetar i enlighet med den plan som Regionförbundet antagit som syftar  
    till att regionen ska bli fossilbränslefri år 2030. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att säga ja till motionen om att bli en fossilbränslefri kommun samt 
 
att kommunen arbetar i enlighet med den plan som Regionförbundet antagit som syftar  
    till att regionen ska bli fossilbränslefri år 2030. 
-----  
Exp till: 
Jessica Rydell och Lars Sjöholm 
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KF § 77/07              Dnr 07/KS0139 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot i Kommunfullmäktige Bert Appert, tp har till kommunstyrelsens ordförande 
Roland Swedestam ställe en fråga med anledning av artikel i Torsåsposten 2007-06-08, 
”Det är beklagligt att Bert Appert och s-gruppen i sin trångsynthet inte inser….”. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam svarar att han tar det som en 
förolämpning, men att han kommer inte att kommentera det vidare i detta sammanhang 
då det är emot hans etiska principer att angripa någon som inte får svara. 
----- 
Exp till: 
Bert Appert, tp
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KF § 78/07              Dnr 07/KS0138 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot i Kommunfullmäktige Bert Appert, tp har till kommunstyrelsens ordförande 
Roland Swedestam ställe en fråga med anledning av kommunstyrelsens reglemente att 
”Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid samtliga nämnders sammanträden. 
Ordföranden får därvid delta i överläggning men inte i besluten…”. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam svarar att han har i god tro 
medverkat vid kommunägda bolags styrelsemöte och ber om ursäkt för detta. 
----- 
Exp till: 
Bert Appert, tp 
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KF § 79/07              Dnr 07/KS0140 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot i Kommunfullmäktige Bert Appert, tp har till kommunstyrelsens ordförande 
Roland Swedestam ställe en fråga med anledning av vilka regler som gäller för de 
politiska partiernas utrnyttjande av kommunala lokaler för partiinterna överläggning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam svarar att det är tillåtet att de 
politiska partierna som är representerade i Kommunfullmäktige att utnyttja kommunala 
lokaler för partiinterna överläggningar. Lokalen bokas genom receptionen. 
----- 
Exp till: 
Bert Appert, tp 
Receptionen
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KF § 80/07 
Medborgarförslag – Erbjudan av spistimer till personer som har en demens-
sjukdom 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående att erbjuda spistimer till personer som har en demens- 
sjukdom föreligger från Lena Rundgren. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för beredning. 
-----  
Exp till: 
Lena Rundgren 
Socialnämnden 
 


