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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-05-02 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdagen den 2 maj 2006 kl 18.30-20.15 
  
Beslutande Roland Swedestam, s, ordförande 
 Anders Walterson, c 
 Mona Magnusson, m 
 Siv Eriksson, s  
 Hans-Olof Berg, c 
 Christer Söderholm, kd 
 Jessica Lundgren, mp 
 Magnus Holmebrant, s 
 Ewy Svensson, m, tjg ers 
 Sören Bondesson, s, tjg ers 
  
  
  
  
Övriga deltagande Kent Frost, tf kommunchef, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
    
   
  
Utses att justera Anders Walterson 
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2006-05-09 
plats och tid  
Underskrifter    

    
 Sekreterare    Paragraf 93 - 104 
  Yvonne Nilsson  
 Ordförande    
  Roland Swedestam   
 Justerande  
  Anders Walterson 

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

  
Kommunstyrelsen  
 

  

    
Sammanträdesdatum 2006-05-02   
Datum för anslags  
uppsättande 

  
2006-05-09 

Datum för anslags 
nedtagande 

  
2006-05-31 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
  Yvonne Nilsson assistent  
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KS § 93/06   
Föregående sammanträdes protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll och åtgärder vidtagna 
med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till hand- 
     lingarna. 
----- 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 

KS § 94/06  
AU § 100/06 06/KS0021 
Månadsuppföljning av nämndernas budget mars 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget mars 2006. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera nämndernas budget mars 2006. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera nämndernas budget mars 2006. 
----- 
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KS § 95/06 
KS § 46/06 
AU § 36/06 
AU § 275/05 04/KS0219 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtalet är uppsagt med Accelerated Wireless tidigare Atenit gällande trådlöst 
bredband i Kalmar län. 
 
Skälet till uppsägningen är att bolaget inte lyckats visa att de klarar att hålla 
tidplanen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har för Torsås kommuns räkning beslutat: 
 
att fullfölja hävningen av avtal med Accelerated Wireless om utbyggnad av  
     heltäckande bredbandsnät i Kalmar län enligt förslag från Regionförbundet, 
 
att anta nytt avtal med Telia Skanova om utbyggnad av heltäckande bred- 
     bandsnät enligt förslag från Regionförbundet, 
 
att i samband med detta också anta avtal om utökad IT-säkerhet med samma 
     bolag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delegationen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande  
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KS § 96/06  
AU § 98/06  06/KS0084 
Boende vid Kalmarsund 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist. 
 
Initiativ har tagits av kommunstyrelsens arbetsutskott i Mörbylånga kommun till 
att anordna en bomässa, kustnära boende 2008. 
 
Aktiviteten avses utföras framförallt tillsammans med Borgholms, Kalmars och 
Mönsterås kommuner men även Torsås kan bli berörd. 
 
Skälet till denna samverkan är den byggnation som skett och sker i central- 
orternas före detta hamnområden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att till kontaktperson utse kommundirektör Bo Lönnqvist,  
 
att avvakta med ställningstagande tills det har framkommit mer information  
     om projektet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att till kontaktperson utse kommundirektör Bo Lönnqvist,  
 
att avvakta med ställningstagande tills det har framkommit mer information  
     om projektet.  
----- 
Exp till: 
Mörbylånga kommun 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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KS § 97/06  
AU § 88/06  06/KS0069 
Begäran om bidrag till boulebana 
 
Ärendebeskrivning 
 
Djursviks Samhällsförening ansöker härmed om bidrag för kostnad av material 
mm till boulebana. Föreningen önskar bidrag på 6 000 kronor eller minst 4 500 
kronor för att täcka den planerade kostnaden för banan. 
 
Ansökan har tidigare sänts till Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå begäran om bidrag till boulebana. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå begäran om bidrag till boulebana. 
----- 
Exp till: 
Djursviks Samhällsförening   
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KS § 98/06  
AU § 101/06  
KS § 80/05  
AU § 93/05 05/KS0082 
Stadgar 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 Korre-
spondensgymnasiet i Torsås, för inrättande av en fond. 
 
75 % av den årliga avkastningen ska användas till stipendier till skolans av-
gångselever samt till kulturresor för skolans samtliga elever. Kapitalet ska 
vara placerat i Handelsbanken Fonder. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att tacksamt mottaga testamenterade medel, 1 000 000 kronor i enlighet  
     med testamente daterat 2001-02-06. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om upprättat förslag till stadgar 
för Lilian och Torsten Antonssons donationsfond. 
 
Arbetsutskottets beslutar:  
 
att uppdra åt tf kommunchef Kent Frost undersöka villkoren i Handels- 
     bankens fonder. 
 
Föreslå kommunstyrelsen besluta:  
 
att efter justering av Fondens styrelse från kommunstyrelsen till barn- och 
     utbildningsnämnden i Torsås kommun godkänna upprättat förslag till 
     stadgar. 
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forts § 98/06, Stadgar Lilian och Torsten Antonssons donationsfond 
 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-05-02 
 
Förslag på stadgar efter justering av Fondens styrelse från kommunstyrel-
sen till barn- och utbildningsnämnden i Torsås kommun föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att godkänna upprättat förslag till stadgar för Lilian och Torsten Antonssons 
     donationsfond. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
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KS § 99/06  
AU § 94/06  
AU § 57/06  
KF § 25/06 06/KS0011 
Motion angående lagstöd för att få införa ett kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Söderholm, Madeleine Blomberg och Kjell Johansson samtliga kd, 
hemställer i en motion att tillskriva regeringen om nödvändigt lagstöd för att få 
införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Kristdemokraterna vill öka möjligheten för föräldrar att själv ta ansvar för hur 
man vill lösa sin barnomsorg.    
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-04-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-03-30 § 32 att överlämna motio-
nen till kommunstyrelsen med tillstyrkande. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar bifall till barn- och ut-
bildningsnämnden förslag att tillstyrka motionen. 
 
Roland Swedestam, s yrkar avslag på barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och 
Roland Swedestams, s yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Håkan Algotssons, c yrkande att tillstyrka motionen. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, s reserverar sig mot beslutet. 
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forts § 99/06, Motion angående lagstöd för att få införa ett kommunalt 
vårdnadsbidrag 
 
  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunen ansöker hos regeringen för att kunna införa ett kommunalt 
     vårdnadsbidrag, 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-05-02 
 
Yrkande och propositioner 
 
Christer Söderholm, kd yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att införa ett 
kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Roland Swedestam, Siv Eriksson, Magnus Holmebrant och Sören Bondesson 
samtliga s-gruppen yrkar avslag på barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Christer Söderholm, kd yrkande och 
Roland Swedestam, s m fl yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Roland Swedestam, s m fl yrkande att avslå barn- och utbildnings- 
nämndens förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där nej = enligt Christer Söderholms, kd yrkande och ja = bifall till 
Roland Swedestam, s m fl yrkande avges 5 nej-röster och 5 ja-röster. Kom-
munstyrelsen har sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, s m fl yrkande att 
avslå att införa kommunalt vårdnadsbidrag.  Ordförandes utslagsröst avgör till 
förmån för Roland Swedestam, m fl yrkande. 
 
Reservation 
 
Christer Söderholm, kd, Anders Walterson, c och Mona Magnusson, m reser-
verar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå hemställan om att tillskriva regeringen om nödvändigt lagstöd för att 
     få införa ett kommunalt vårdnadsbidrag, 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 100/06  
AU § 95/06  
KF § 24/06 06/KS0011 
Motion angående Upprätta regler för ett system där föräldrar är dagbarn-
vårdare för egna och andras barn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Söderholm, Madeleine Blomberg och Kjell Johansson samtliga kd, 
hemställer i en motion att regler upprättas för ett system där föräldrar är dag-
barnvårdare för egna och andras barn. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden 
     för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-04-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-03-30 § 33 att överlämna motio-
nen till kommunstyrelsen med avstyrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstyrka inkommen motionen angående att regler upprättas för ett system 
     där föräldrar är dagbarnvårdare för egna och andras barn, 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstyrka inkommen motionen angående att regler upprättas för ett system 
     där föräldrar är dagbarnvårdare för egna och andras barn, 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 101/06  
AU § 96/06  
KF § 127/04 05/KS0014 
Motion – Valfrihet inom barnomsorgen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Sten Bondesson, c hemställer i en motion att fler föräldrar till barn 
inom barnomsorgen ska kunna välja var de ska lämna sina barn. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-04-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-03-30 § 34 att förespråka att den 
så kallade Hedemoramodellen införs i Torsås kommun från och med hösten 
2006. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar bifall till barn- och ut-
bildningsnämnden förslag att tillstyrka motionen. 
 
Roland Swedestam, s yrkar avslag på barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och 
Roland Swedestams, s yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Håkan Algotssons, c yrkande att tillstyrka motionen. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, s reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tillstyrka inkommen motionen att förespråka att den så kallade Hedemora- 
     modellen införs i Torsås kommun från och med hösten 2006, 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
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forts § 101/06, Motion – Valfrihet inom barnomsorgen i Torsås kommun 
 
 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-05-02 
 
Roland Swedestam, Siv Eriksson, och Magnus Holmebrand samtliga tillhöran-
de s-gruppen yrkar avslag på att den så kallade Hedemoramodellen införs i 
Torsås kommun från och med hösten 2006. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan barn- och utbildningsnämndens 
förslag att förespråka att den så kallade Hedemoramodellen införs i Torsås 
kommun från och med hösten 2006 och Roland Swedestams, s m fl yrkande 
finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt barn- och utbildningsnämndens 
förslag att tillstyrka motionen varvid votering begärs. 
 
Vid votering där nej = bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag och ja = 
bifall till Roland Swedestam, s m fl yrkande avges 6 nej-röster och 4 ja-röster. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt barn- och utbildningsnämndens 
förslag att förespråka att den så kallade Hedemoramodellen införs i Torsås 
kommun från och med hösten 2006. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Siv Eriksson, och Magnus Holmebrand samtliga tillhöran-
de s-gruppen reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att tillstyrka inkommen motionen att förespråka att den så kallade Hedemora- 
     modellen införs i Torsås kommun från och med hösten 2006, 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 102/06  
Anmälan av beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2006-04-18. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 103/06 
AU § 107/06 
AU § 104/06 
KS § 63/06  06/KS0090 
Budget 2007, plan 2008 - 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tf kommunchef Kent Frost informerar från budgetberedningen 2006-04-26.  
 
Finansiella mål 
Budgetöverskott 7 Mkr per år 
Soliditeten får inte minska, nyinvesteringar finansieras med 50 % egna medel 
Oförändrad utdebitering 
 
Budgetförutsättningar 
Löneökningar 3 % 
Ingen kompensation för prisökningar. 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-05-02: 
 
att uppdra åt tf kommunchef Kent Frost att upprätta förslag till åtgärdsplan 
     anpassad till de nya förutsättningar enligt bifogad aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-05-02 
 
Tf kommunchef Kent Frost informerar från budgetberedningen 2006-04-26. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----   
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KS § 104/06  
KS § 162/05  
AU § 145/05  
AU § 125/05 05/KS0007 
Företagsbesök 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp initierar frågan om företagsbesök för leda-  
möterna i kommunstyrelsen under hösten 2005.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-09-06: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att upprätta ett förslag till företags- 
     besök. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-05-02 
 
Förslag på företagsbesök föreligger från kommundirektör Bo Lönnqvist. 
 
Företagsbesök kommer att göras 2006-05-29 hos 
 
* Kvilla Fjäder AB 
* Tube Tec AB, Torsås 
* Automatlego AB, Bergkvara 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag på företagsbesök. 
----- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


