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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås, tisdagen den 8 mars 2005,  
kl. 08.30 – 11.35 

  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande  
 Anders Walterson, c 
 Siv Eriksson, s 
 Roland Swedestam, s 
   
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
   
   
   
   
   
    
   
   
  
Utses att justera Anders Walterson 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-03-14 
plats och tid  
  
Underskrifter  Paragrafer 43 - 61  

    
    
 Sekreterare Yvonne Nilsson  
    
    
 Ordförande Håkan Algotsson   
     
   
 Justerande Anders Walterson 
   
   
                                                                    ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
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Sammanträdesdatum 2005-03-08   
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-03-14 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2005-04-05 

Förvaringsplats  
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Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Yvonne Nilsson, assistent  
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AU § 43/05  05/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----    
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AU § 44/05 05/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.   
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson deltar vid Regionför-   
     bundets konferens – Vindkraft till havs den 20-21 april 2005 på Möre  
     Hotell, Söderåkra, 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att efterhöra om någon represen-  
     tant från byalagen deltar i konferensen om strategi för den framtida lands- 
     bygdspolitiken den 22 mars 2005 i Emmaboda, 
 
att i övrigt notera delgivningen.    
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommundirektör Bo Lönnqvist  
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AU § 45/05  
KS § 32/05  
KS § 26/05 05/KS0039 
Kommunstyrelsens internbudget 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektören Bo Lönnqvist. 
 
Föreligger förslag till internbudget 2005 inklusive sparprogram för kommun-
styrelsens verksamhetsområde. 
 
Av sparprogrammet framgår att kommunstyrelsen klarar sitt sparprogram på 
2,0 Mkr för 2005. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-02-15: 
 
att hänskjuta ärendet till nästa kommunstyrelsesammanträde 2005-03-01. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamot Roland Swedestam, s vill ha en redogörelse på sparbetinget för 
sammanhållet kommunkontor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-03-01: 
 
att delegera till arbetsutskottet att godkänna förslaget på interbudget 2005  
     för kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att anta föreliggande internbudget 2005 för kommunstyrelsens verksamhets-  
     område. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 46/05  

KF 6/05  

KS § 28/05  

KF § 84/04 04/KS0161 
Hemsida/information 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-11-17 § 84, att inrätta en central IT-
organisation där uppdraget åvilar kommunstyrelsens IT-enhet. 
 
Ledamot Mona Magnusson, m och Siv Eriksson, s yrkar att kommun-
fullmäktiges beslut skall verkställas omgående.  
 
Torsås kommun är i stort behov av att ha en väl uppdaterad hemsida/intranät. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-02-15: 
 
att genomföra kommunfullmäktiges beslut om central IT-organisation genom  
     att placera IT-tekniker Jonas Persson under den centrala IT-enheten från  
     den 1 mars 2005 och IT-tekniker Andreas Ihrström från den 1 september  
     2005. 
 
 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ianspråkta 300 Tkr ur budgetreservationen för 2005 för att finansiera en  
     projektanställning inom den centrala IT-enheten med ny inriktning mot  
     hemsida/intranet och information. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ledamot Lena Gustavsson, v vill ha en redovisning av effekten av tidigare  
vakanssatt IT-tjänst. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande påpekar att ärendet gäller avsättning av 
pengar från oförutsedda behov i 2005 års budget, för förbättring av 
hemsida/information. 
 
Ledamöter Hans Wendell, c och Mona Magnusson, m anser att det krävs att 
medel anslås för att få ordning på hemsidan. 
 
Nuvarande personal har fullt upp med turistbyråplaneringen och hinner inte 
med hemsidan. 
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fortsättning § 46/05, Hemsida/information 
 
 
Ledamot Hans-Olof Berg, c påtalar att IT-teknikerna arbetar inte med hemsidan 
och får inte blandas samman med problemen med hemsidan. 
 
Ledamot Magnus Holmebrant, s instämmer att en förbättring av hemsidan är  
nödvändig. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamot Roland Swedestam, s yrkar återremiss till kommunstyrelsen med 
anledning av att underlag saknas. 
 
Ledamot Hans-Olof Berg, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om 
tilläggsanslag för att hemsidan skall fungera. 
  
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs. 
 
Votering 
 
Vid votering där ja = kommunstyrelsens förslag och nej = Roland Swedestams, 
c avges 16 ja-röster och 12 nej-röster.  
 
Ledamot Roland Swedestam, s påtalar att enligt kommunallagen krävs 1/3 av 
rösterna för ett återremissyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-02-23: 
 
att med hänsyn till regeln om 1/3 av rösterna för kravet på återremiss är upp- 
     fylld beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommun- 
     styrelsen.  
 
Arbetsutskottets behandling: 
 
Skrivelse har inkommit 2005-03-02 från SKTF med begäran om att den 
psykosociala arbetsmiljön och arbetsbelastningen utreds och åtgärdas för 
medarbetarna vid IT-enheten. SKTF yrkar att den vakantsatta IT-tekniker-
tjänsten tillsätts omgående. SKTF påminner om att underhåll och uppdatering 
av hemsida inte är att betrakta som projektarbete utan detta är ordinarie 
verksamhet och anställningsformen ska därmed inte vara tidsbegränsad. 
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 fortsättning § 46/05, Hemsida/information 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att överlägga med SKTF med  
     anledning av inkommen skrivelse,   
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ianspråkta 250 Tkr för att finansiera en projektanställning för uppbyggnad 
     av hemsida/intranät. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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AU § 47/05 05/KS0046 
Lokalfråga IT-enheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att IT-verksamheten centraliseras krävs fler kontorsrum till  
IT-personalen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 204-05-18 att i samband med Torsås 
Bostads AB:s utflyttning från nya kommunhuset krävs för fortsatt uthyrning ett 
kommunstyrelsebeslut. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna att de lediga kontorsrummen i nya kommunhuset ianspråktas 
     till IT-personalen. 
----- 
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AU § 48/05  05/KS0048 
Överlåtelse av kommunalförbundets skolor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län bildades 1 januari 
1999 av de tolv kommunerna i Kalmar län. Förbundet har tre naturbruksgym- 
nasier, Ingelstorpskolan i Smedby, Helgeboskolan i Ålem och Valstadskolan i 
Gamleby. 
 
På uppdrag av direktionen har presidiet fört överläggningar med olika intres- 
senter i syfte att avyttra skolorna. Vägledande principer har varit att samtliga 
kommuner skall gå skadeslösa ur affären samt att säkerställa skolornas 
fortlevnad. 
 
Direktionen tog principbeslut om att Kalmar kommun övertar Ingelstorpskolan 
och att Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge övertar Helgesbo- 
skolan och Valstadskolan för att driva dem som friskolor. 
 
Övertagande av skolorna skall ske 2006-01-01. 
 
Principbeslutet är viktigt eftersom Hushållssällskapet måste lämna en ansökan 
om friskola till Skolverket före den 1 april 2005 för att kunna starta friskola 
2006. 
 
Kalmar kommun utreder tillsammans med Kalmarsunds Gymnasieförbund för- 
utsättningarna för ett köp av Ingelstorpskolan och ett slutligt ställningstagande 
sker efter det att Kalmarsunds Gymnasieförbunds utredning har slutförts. 
 
Direktionen för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län före- 
slår medlemskommunerna besluta: 
 
att godkänna direktionens för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i 
Kalmar län fattade principbeslut om en försäljning av Ingelstorpskolan till Kal- 
mar kommun och försäljning av Helgesboskolan och Valstadskolan till Hus- 
hållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge med förbehåll om Kalmar 
kommuns ställningstagande,  
 
att tillstyrka Hushållningssällskapets ansökan om friskola för Helgesboskolan 
och Valstadskolan,  
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forts § 48/05, Överlåtelse av kommunförbundets skolor 
 
 
 
att överlåtelsen sker den 1 januari 2006 samt 
 
att Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna avvecklas från och med  
      2007-01-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag från direktionen för Kommunalförbundet  
     Naturbruksgymnasiet i Kalmar län. 
----    
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AU § 49/05 05/KS0053 
Fortsatt samverkan mellan Landstinget i Kalmar län och länets 
kommuner 
 
Ärendebeskrivning 
 
I Landstingsplanen för 2005-2007 fastslås att landstinget och länets kommuner 
måste utveckla samverkan utifrån ett gemensamt synsätt och att samtal skall 
föras med de kommuner som ser en möjlighet att före en eventuell regerings-
proposition överta ansvaret för hemsjukvården. Ett annat alternativ kan vara att 
tillskapa en gemensam nämnd. 
 
Landstinget inbjuder Torsås kommun till ett första möte den 12 maj 2005  
kl 16.30-18.00, Landstingshuset i Kalmar. Svar emotses om det föreslagna 
mötet senast 1 april 2005. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att medverka vid 
     Landstingets möte den 12 maj 2005 i Kalmar. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
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AU § 50/05 
KS § 140/04 
AU § 163/04  04/KS0035 
Biblioteksplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 28 februari 2003 antog Regionförbundets styrelse, efter en remissomgång, 
”Vision och Strategi för biblioteken i Kalmar län”.  Här slogs bl.a fast att ”2010 
är Kalmar läns Sveriges bästa biblioteksregion”. Under ca två års tid har länets 
bibliotekschefsgrupp tillsammans med regionbiblioteket arbetat med att 
utarbeta mål och delmål i anslutning till Vision och Strategi. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2004-10-25 § 140 att godkänna föreliggande förslag 
till yttrande från skolchef Kerstin Mattsson och kultur- och bibliotekschef Karin 
Seebass. 
 
Regionförbundet föreslår att programmet för biblioteksutveckling skickas på 
remiss till länets kommunstyrelser och andra som kan ha intresse av att lämna 
synpunkter. Remissvaret bör vara Regionförbundet tillhanda senast 2005-05-
27. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kultur- och bibliotekschef Karin Seebass att  upprätta ett förslag 
     på yttrande till svar. 
----- 
Exp till: 
Kultur- och bibliotekschef Karin Seebass    
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AU § 51/05 05/KS0044 
Detaljplan för Ragnabo 2:6 m.fl fastigheter, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett detaljplaneförslag för fastigheten Ragnabo 2:6 m.fl fastigheter är nu 
föremål för samråd enligt Plan och Bygglagen 5 kap 20 §, normalt planför- 
farande. 
 
Planområdet ligger ca 3 km norr om Bergkvara samhälle, mellan Norra 
Ragnabovägen och Kalmarsund. Syftet med den nu aktuella detaljplanen är 
att möjliggöra avstyckning för upp till 8 nya tomter för friliggande bostadshus 
på fastigheten Ragnabo 2:6 samt att tillskapa byggrätt för befintliga hus. 
 
Kommunalt vatten och avlopp har dragits fram till området varvid permanent- 
bosättning underlättas. Ianspråktagande av nya och /eller större byggrätter 
förutsätter anslutning till kommunalt va-system. Särskild bestämmelse om 
detta finns på plankartan. 
 
För en mindre del av planområdet gäller strandskydd enl. 7 kap Miljöbalken. 
Kommunen har för avsikt att ansöka om upphävande av strandskyddet hos 
Länsstyrelsen i samband med planläggningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag. 
----- 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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AU § 52/05  
AU § 39/05 05/KS0036 
Övriga frågor – Bostadsanpassningsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Assistent Anita Eriksson informerar om ett pågående bostadsanpassnings- 
ärende i Bergkvara. 
 
Byggnadskontoret förslag till lösning är att till befintligt bostadshus bygga till en 
flyttbar bostadsmodul samt teckna ett avtal med fastighetsägaren till bostads-
huset. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-02-15: 
 
att godkänna byggnadskontorets förslag till lösning samt 
 
att teckna avtal med fastighetsägaren. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-03-08 
 
Vid dagens sammanträde informerar ledamot Anders Walterson, c att det 
tänkta bostadshuset nu är till salu. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att genom mäklare beställa en  
     besiktning och värdering av fastigheten. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 15 av 25  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2005-03-08 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

 
AU § 53/05  05/KS0005 
Entledigande från tjänst som skolchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från skolchef Kerstin Mattsson om entledigande från 
tjänsten som skolchef i Torsås kommun. 
 
 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna uppsägningen från skolchef Kerstin Mattsson, 
 
att Per Dahlgren, CarpUrval AB får ett uppdrag att ansvara för rekryterings- 
     processen av skolchef. 
 ----- 
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AU § 54/05 05/KS0054 
Beslutsattestanter 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag på beslutsattestanter och ersättare fr o m 2005-01-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsen från och med 2005-01-01 
enligt följande: 
 
Driftsbudget 
 
Ansvar Text Attestant Ersättare 
 
11 

 
Kommundirektör 

 
Bo Lönnqvist 

 
Kent Frost 

112 Ekonomichef Kent Frost Bo Lönnqvist 
113 Personalchef Per Lindberg Bo Lönnqvist 
115 Turistansvarig Stine Breum-Appelqvist Bo Lönnqvist 
119 Verksamhetsansvarig Vågen Ann-Britt Mårtensson Hans Gustavsson 
1102 Kommunassistent Yvonne Nilsson Bo Lönnqvist 
121 Räddningschef Nils Bemnell Michael Foleby 
13 Överförmyndare Ronny Ramberg Ann-Britt Mårtensson 
 
Balanskonton 
 

  

Ansvar Text Attestant Ersättare 
 
11 

 
Kommundirektör 

 
Bo Lönnqvist 

 
Kent Frost 

112 Ekonomichef Kent Frost Bo Lönnqvist 
1121 Liss-Britt Engström Kent Frost Bo Lönnqvist 
1122 Inga-Lill Wallin Kent Frost Bo Lönnqvist 
1124 Elisabet Franzén Kent Frost Bo Lönnqvist 
1132 Löneassistentbefattning 1 Carina Johansson Birgitta Eriksson 
   Mona Magnusson 
   Per Lindberg 
1133 Löneassistentbefattning 2 Birgitta Eriksson Carina Johansson 
   Mona Magnusson 
   Per Lindberg 
1134 Löneassistentbefattning 3 Mona Magnusson Birgitta Eriksson 
   Carina Johansson 
   Per Lindberg 
 _ _ _ _ 
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AU § 55/05 
AU § 220/04 
KS § 169/04 
AU § 201/04 
AU § 187/04  04/KS0242 
Leasingbil – IT-enheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisade det totala antalet körda mil för samtliga IT-
tekniker i Torsås kommun. 
 
Anbud på leasingbil har infordrats från Råbergs och Liljas. 
  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att teckna avtal på leasingbil till IT-enheten,  
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att ta fram kostnaderna för fast  
     bilersättning, 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att avsluta upphandlingen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Roland Swedestam, s yrkar att räddningstjänstens gamla befälsbil besiktas och 
att en kostnadsberäkning görs utifrån besiktningsprotokollet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att besikta räddningstjänstens gamla befälsbil och att en kostnadsberäkning  
     görs utifrån besiktningsprotokollet samt 
 
att därefter återkomma med ärendet för ställningstagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2004-12-14: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att förnya upphandlingen med alternativa 
     fordon samt alternativa leasinglängder på avtalen. 
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forts § 55/05, Leasingbil – IT-enheten 
 
 
 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-03-08 
 
Skrivelse inkom från ekonomichef Kent Frost angående begäran om att få lösa 
IT-enhetens transportbehov.  Ekonomichefen begär att inom fastställd policy 
för tjänstebilar inom Torsås kommun få utnyttja leasingmöjligheten och önskar 
göra avrop från gällande ramavtal för leasingbilar. Detta uppdrag bedöms ligga 
inom ramen för budgetansvaret. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna att ekonomichef Kent Frost nyttjar leasingmöjligheten för att lösa  
     IT-enhetens transportbehov. 
-----  
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AU 56/05  05/KS0051 
Redovisning av motioner under handläggning 2004-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner som bereds av de kommunala för-
valtningarna per den 31 december 2004. 
 
1. Motion – Inrättande av folkrörelsearkiv, 
 
2. Motion - Organisatoriska förändringar på kommunkontoret, 
 
3. Motion – Mobiltelefoni,  
 
4. Motion – Mastfria zoner i Torsås kommun, 
 
5. Motion – Enbart färsk fisk i Torsås kommuns tillagningskök, 
 
6. Motion – Starkare medborgarförslag.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
----- 
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AU § 57/05  
AU § 230/03  
AU § 139/03   
KF § 23/02 02/KS0092 
Motion – Inrättande av folkrörelsearkiv 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna Anita Eriksson, Hans-Peter Ludwig, Lena Dahlström, Anders 
Walterson och Christina Svensson, alla c, vill att kommunfullmäktige uppdrar  
åt lämpliga organ att utreda möjligheterna att inrätta ett folkrörelsearkiv för 
kommunens föreningar. Samt att denna utredning också innehåller förslag på 
lokaler, finansiering och personalbehov och personalkostnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2002-04-24 § 23 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kultur- och bibliotekschef Karin Seebass svarar att kultur- och fritidsnämnden 
ställer sig positiv till att inrätta folkrörelsearkiv men i nuläget är det ekonomiskt 
ej möjligt. Kultur- och fritidsnämnden har inga resurser varken ekonomiska eller 
personalmässiga. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-03-08  
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar att ett nytt arkiv är inrättat och klart i 
källaren på Mariahemmet.   
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upplåta arkivet på Mariahemmet till folkrörelsearkiv, 
 
att uppdra åt kultur- och bibliotekschef Karin Seebass att efterhöra med  
     föreningarna i Torsås kommun om intresse finns att nyttja arkivet samt 
 
att teckna avtal med intresserade föreningar i Torsås kommun.  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 21 av 25  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2005-03-08 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

AU § 58/05 
AU § 135/02 
KF § 22/02 02/KS0137 
Motion – Organisatoriska förändringar på kommunkontoret 
 
Ärendebeskrivning 
 
Moderata fullmäktigegruppen genom Eva Milesson vill i en motion att frågan 
om det sammanhållna kommunkontoret skall utredas. 
 
Motionärerna vill upphäva det sammanhållna kommunkontoret med 
motiveringen att det under rådande förhållande är svårt att arbeta i 
decentraliserade former. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2002-04-24 § 22 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist fick uppdraget 2002-05-14 att införa motionen i 
hans uppdrag att utreda det sammanhållna kommunkontoret. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2003-06-18 § 44 att bibehålla det sammanhållna 
kontoret och att skolkontoret och kultur- och fritidskontoret även fortsättningsvis 
ej ska ingå i det sammanhållna kontoret. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-06-18 § 44 anse att  
     motionen är besvarad. 
----- 
  
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 22 av 25  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2005-03-08 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

AU § 59/05  
AU § 216/02  
KF § 59/02 02/KS0227 
Motion – Mobil telefoni 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Gustavsson och ledamot Hans 
Wendell, båda c, hemställer i en motion daterad 2002-08-22 att kommun-
fullmäktige skickar denna motion till regionfullmäktige i syfte att region-
fullmäktige ska uppmärksamma problemet med den bristande täckning av det 
mobila nätet på landsbygden i Torsås kommun och i länet i stort samt att man i 
kontakter med leverantörer av mobiltelefoni påverkar dessa så att alla i Kalmar 
län kan få del av den utveckling som mobiltelefoni utgör. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2002-09-25 § 59 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Utvecklingschef Rune Fransén fick i uppdrag 2002-10-08 att ta fram förslag till 
svar på motionen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till pågående utbyggnad av 3G-system anse motionen 
     besvarad.  
----- 
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AU 60/05  05/KS0052 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning 2004-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereds av de kommunala för-
valtningarna per den 31 december 2004. 
   
1. Medborgarförslag – Kommunens ekonomi, 
 
2. Medborgarförslag – Ängen, Gullvivan och Kapellets föräldrar vill se en  
    jämförelse mellan skolledningens och föräldrarnas förslag, 
 
3. Medborgarförslag – Ängen, Gullvivan och Kapellets föräldrars förslag på  
    lokalfrågan för Bergkvara förskolor.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
----- 
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AU § 61/05  

AU § 193/04  

KF § 66/04 04/KS0218 
Motion – om drogpolitiskt program 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Söderholm, kd, Jessica Lundgren, mp samt Christer Andersson, fp 
hemställer i en motion att Torsås kommun snarast utarbetar ett drogpolitiskt 
program och i arbetet med detta engagerar hela kommunen. 
 
Alkoholkonsumtionen har ökat med ungefär 30 % i Sverige sedan mitten av 90-
talet. I takt med den ökade konsumtionen har t.ex kurvorna för ungdomar som 
vårdats för alkoholförgiftning, antalet alkoholrelaterade dödsolyckor i  
trafiken och antalet högkonsumenter ökat brant. I takt med den ökade 
alkoholkonsumtionen ökar också antalet alkoholister och de alkoholrelaterade 
dödsfallen. Likaså ökar misshandelsfallen och brottsligheten, fler familje-
tragedier och fler barn får växa upp i hem där en eller båda föräldrarna är 
missbrukare. 
 
Allt detta sker även i Torsås kommun. Inte minst ser vi nu en ökad trend av 
alkoholkonsumtion bland ungdomar boende i kommunen. 
 
Därför är det nödvändigt att samla alla krafter för att motverka denna negativa 
trend och arbeta för en restriktiv alkoholpolitik och för att hindra ungdomar att 
börja med droger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-10-20 § 66 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
 Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utsända motionen på remiss till samtliga förvaltningar 
 
att synpunkter skall vara inlämnade till kommunkansliet senast 2005-01-31. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-03-08 
 
Sammanfattning över inkomna remissyttrande från barn- och utbildnings- 
nämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden och miljönämnden: 
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forts § 61/05 Motion – Drogpolitiskt program 
 
 
* positiva till att ett drogpolitiskt program utarbetas samt  
* att en arbetsgrupp bildas med representanter från socialnämnden, barn- och 
  utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Folkhälsorådet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och  
     fritidsnämnden och Folkhälsorådet att utse en representant till arbets-  
     gruppen, 
 
att ansvarig nämnd för det drogpolitiska programmet är socialnämnden. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionen härmed är besvarad. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden 
Folkhälsorådet 

 

 

 

 


