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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 3 maj 2005, kl. 08.30 – 12.15 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande  
 Anders Walterson, c 
 Mona Magnusson, m 
 Siv Eriksson, s  
 Roland Swedestam, s 
 Evy Svensson, m, ej tjg ers, tjg ers § 100 
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Hans Petersson, Motoman Robotics Europe AB § 94 
 Rune Fransén, teknisk chef § 94, 95 
 Ulf Bardh, socialchef § 96  
 Karin Seebass, kulturchef § 104  
 Christer Franzén, byggnadsingenjör § 109 
  
   
    
  
Utses att justera Anders Walterson 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-05-09 
plats och tid  
  
Underskrifter  Paragrafer 94 - 110  

    
    
 Sekreterare Yvonne Nilsson  
    
    
 Ordförande Håkan Algotsson   
     
   
 Justerande Anders Walterson 
   
   
                                                                    ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Kommunstyrelsens  
Arbetsutskott 

  

    

Sammanträdesdatum 2005-05-03   
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-05-09 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2005-05-31 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Yvonne Nilsson, assistent   
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AU § 94/05 
KS § 23/05 
AU § 25/05 
KS 10/05 
AU § 231/04  04/KS0063 
Motoman Robotics Europè AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hans Petersson, Motoman Robotics Europé AB ger en positiv information om 
företagets framtida expansion.  
 
Motoman Robotics Europé AB har för avsikt att expandera, vilket innebär att 
verksamheten kräver större markytor. Eftersom det redan är brist på hård-
gjorda markytor sker dagligen konflikter vid lastning och lossning av gods. 
Risken för tillbud och personskador är mycket stor. Dessutom saknas upp-
ställningsplatser för produkter när dessa anländer, samt ett flertal parkerings-
platser för anställda. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att påbörja markupphandlingar med berörda mark- 
     ägare inför Motoman Robotics Europé AB expansion.  
 
i övrigt notera informationen. 
----    
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AU § 95/05  
AU § 19/05  
KS § 229/04  
KS § 118/02  
AU § 192/02  
AU § 359/01 01/KS0328 
KV Kajan Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rune Fransén, teknisk chef informerar om att statsbidrag till trafiksäkerhets-
höjande åtgärder har beviljats med 50 % från Vägverket Region Sydöst.   
 
Förslag finns om en ny utfart via Rågvägen mot E22 för kvarterets 7 tomter. 
 
I samband med trafiksäkerhetsarbetet på E22 diskuterades tomternas 
utfarter och förslag fanns att ny utfart för samtliga skulle anläggas över  
Kajan 27. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att förorda en ny utfart över Kajan 27, 
 
 att uppdra åt teknisk chef Rune Fransén att uppta överläggningar med  
     Vägverket i frågan, 
 
i övrigt notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Teknisk chef Rune Fransén  
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AU § 96/05  05/KS0057 
Omvandling av det särskilda boendet vid Bryggaregården till 
seniorboende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av socialchef Ulf Bardh. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har föreslagit socialnämnden att det särskilda 
boendet vid Bryggaregården avvecklas senast 31 december 2005. Som en 
följd av detta bör förutsättningar för en omvandling till seniorboende 
undersökas. 
 
Socialnämnden beslutar 2005-02-24 § 22 att föreslå kommunfullmäktige, 
uppdra åt Torsås Bostads AB att undersöka förutsättningarna att efter av-
veckling omvandla boendet till så kallat seniorboende och efter samråd med 
socialnämnden planera och genomföra denna ändring om så bedöms lämpligt.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt socialnämndens förslag. 
----    
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AU § 97/05  05/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.   
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----    
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AU § 98/05  
AU § 41/05 05/KS0042 
Markförsäljning Applerum 4:19 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om att få köpa mark på del av Applerum 4:19 i Torsås 
enligt kartutdrag för uppförande av bostadshus och verkstadslokal.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-02-15: 
 
att låta kommundirektör Bo Lönnqvist arbeta vidare med ärendet. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist ger en lägesrapport i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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AU § 99/100  
KS § 52/05  
AU § 53/05 05/KS0005 
Rekrytering av skolchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson ger en lägesrapport om 
ärendet. Rekryteringsarbetet fortsätter.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 100/05 
KS § 37/05                                                                        05/KS0019 
Bidrag till samlingslokaler 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger följande ansökningar om bidrag till samlingslokaler 2005: 
 
Lokal/förening Bidrag 2004 Ansökan 2005 
Föreningen Garpens 
vänner 

  10 000: -   10 000:- 
 

Skruvemåla skolrotes 
byggnadsförening 

    5 000:-     5 000: - 

Gullabo 
Bygdegårdsförening 

  25 000: -   25 000:- 

Torsås 
Bygdegårdsförening 

140.000:- 140 000: - (varav 70 000: - 
utbetalats som förskott) 

Torsås 
Folketshusförening 

210 000: - 210 000:- (varav 105.000:- 
utbetalats som förskott) 

Norra Tång BK 
 

    5 000:- 5 000:- 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2005 enligt följande: 
 
Lokal/förening 
 

  

Föreningen Garpens 
vänner 

  10 000:-  

Skruvemåla 
skolrotes 
byggnadsförening 

    5 000:-  

Gullabo 
Bygdegårdsförening 

  25 000:-  

Torsås 
Bygdegårdsförening 

140 000:- (varav 70.000:- utbetalats som förskott)  

Torsås 
Folketshusförening 

210 000:- (varav 100.000: utbetalats som förskott)  

Norra Tångs BK      5 000:-  

   
att finansiering sker via kommunstyrelsens konto 301. 
   
Jäv   
   
Kommunstyrelsens vice ordförande Roland Swedestam, s deltar ej i beslutet. 
----- 
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AU § 101/05 04/KS0193 
Ansökan om driftbidrag till del av hyreskostnad för 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län omfattar Kalmar, Nybro, Emmaboda, 
Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
Under 2004 ökade Brottsofferjourens hyreskostnad på grund av byte till 
annan lokal för expeditionen. Den ökade hyreskostnaden skulle enligt 
beräkningarna kunna rymmas inom budgetramen men inkomstsidan visade 
sedan på andra belopp än de beräknade beroende på minskade bidrag. 
 
Med hänvisning av detta ansöker Brottsofferjouren i södra Kalmar län om 
driftbidrag till del av hyreskostnad för 2005 med 1 700 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Brottsofferjouren driftbidrag till del av hyreskostnad för 2005 med  
     1 700 kronor,  
 
 att finansiering sker via kommunstyrelsens konto 301. 
----- 
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AU § 102/05  
KF § 37/03 03/KS0105 
Motion – ang. enbart färsk fisk i Torsås kommuns tillagningskök 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöpartiet de Gröna, genom ledamoten Jessica Lundgren hemställer i en 
motion: 
 
att de inköpsansvariga på kommunens tillagningskök får ett direktiv, från 
kommunledningen, om att enbart köpa färsk torsk, som garanterat är fångad av 
garnfiskare, tills hotet mot torskbeståndet i Östersjön och Nordsjön är avvärjt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2003-04-23: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
samt socialnämnden för beredning.    
 
Arbetsutskottets behandling    
 
Barn- och utbildningsnämnden hänvisar i sitt beslut 2005-03-31 § 23 till 
inköpsansvarigs svar att i den mån färsk torsk serveras inom kommunens 
skolmåltider så är den fångad av garnfiskare. 
 
Tf socialchef Torsten Karlsson skrivelse daterad 2004-03-23:  
 
Torsk är numera en dyr råvara och kan tyvärr inte serveras så ofta i de 
kommunala köken. I dagsläget förekommer dock både att färsk torsk 
respektive färdigpanerad torsk serveras. Vid kontakt med leverantörer av färsk 
torsk uppger han att de utan problem kan leverera torsk som garanterat är 
fångad av kustnära garnfiskare. Köken har inga problem att avstå från att 
servera färdigpanerad torsk utan kan ersätta denna med sej eller någon annan 
fisk som inte hotas av överfiske. Ett eventuellt direktiv om att enbart köpa färsk 
torsk som garanterat är fångad av kustnära garnfiskare kan efterlevas. 
 
Socialnämnden beslutar för sin del att meddela kommunfullmäktige att ett 
eventuellt direktiv om att enbart köpa färsk torsk som garanterat är fångad av 
kustnära garnviskare kan efterlevas. 
 
Sammanfattningsvis är torsk en dyr råvara och kan tyvärr inte serveras så ofta i 
de kommunala köken, men i den mån färsk torsk serveras så är både barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden positiva till att enbart köpa färsk 
torsk som garanterat är fångad av garnfiskare. 
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forts § 102/05, Motion – Ang enbart färsk torsk i Torsås kommuns 
tillagningskök 
 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun har förståelse för motionärens synpunkter men frågan 
     är inte av den karaktär att det behövs ett policybeslut. Med hänvisning  
     till inlämnade synpunkter finns fullt förtroende för att inköparna av livs- 
     medel tar de hänsyn som krävs med anledning av torskbeståndets till- 
     stånd i Östersjön, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
_ _ _ _  
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AU § 103/05  
AU § 90/05  
KF § 36/03 03/KS0099 
Motion – om mastfria zoner i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöpartiet de Gröna, genom ledamoten Jessica Lundgren hemställer i en 
motion: 
 
att Torsås kommun gör en miljökonsekvensbeskrivning innan byggnation av 
mobilmaster tillåts, där såväl hälsorisker, miljöproblem som landskapsbild 
beaktas. Särskild vikt läggs vid förskolor, skolor och vård- och omsorgs-
boenden. 
 
att Torsås kommun ser till att skapa mobilmastfria zoner, där påverkan även 
från andra störningskällor minimeras. Dvs. skapa lågstrålande zoner i 
kommunen. Detta bör även inarbetas i översiktsplaner. 
 
att Torsås kommun vid beviljande av tillstånd för byggande av mobilmaster, 
knyter villkor om uppföljning av masternas påverkan på människor och miljö, till 
fortsatt drift av masterna, samt att en kortare avtalstid gäller. 
 
att  Torsås kommun för minimera mobilmaster skall ålägga de olika bolag som 
vill bygga/sätta upp master att samordna placeringen innan tillstånd/bygglov 
ges. 
 
Ledamot tillika byggnadsnämndens ordförande Anders Walterson, c, påpekar 
att tredje att-satsen är olaglig.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2003-04-23: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden samt 
miljönämnden för beredning.     
 
Arbetsutskottets behandling    
 
Svar har inkommit från byggnadsnämnden och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-04-19: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att sammanställa 
     inkomna svar samt 
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forts § 103/05, Motion – Om mastfria zoner i Torsås kommun 
 
 
att återkomma med svar till kommunstyrelsen med hänvisning till inlämnade  
     svar från byggnadsnämnden och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson redovisar sitt förslag till svar 
på inlämnad motion. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson förslag till svar 
     på motionen samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- 
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AU § 104/05 
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 2005-03-08: 
 
att uppdra åt kultur- och bibliotekschef Karin Seebass att upprätta ett förslag 
     på yttrande till svar. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kulturchef Karin Seebass redovisar sitt förslag till yttrande över ”Program för 
biblioteksutveckling i Kalmar län 2005 – 2010”. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna kulturchef Karin Seebass förslag till yttrande samt 
 
att översända förslaget till Regionförbundet. 
----- 
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AU § 105/05 05/KS0081 
Ansvarsfrihet 2004 – Regionförbundet  
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades fr o m 2003 till samverkansorgan 
(kommunalförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I 
samband därmed ändrades förbundsordningen, bl a avseende beslutsorgan. 
I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion 
enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling. 
 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landstinget).  
 
Revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och årsredovisning föreligger 
från Regionförbundet. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för 2004, 
 
att godkänna årsredovisningen för 2004. 
----- 
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AU § 106/05 01/KS151   
Valdistriktsindelningen vid valen 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer i skrivelse 2005-04-04 att kommun-
fullmäktige i Torsås fattar beslut rörande valdistriktsindelning. Besked skall 
vara länsstyrelsen tillhanda före 2005-10-31 för beslut av senast den 2005-01-
01. 
 
Torsås kommun är i dagsläget indelat i följande valdistrikt: 
 
Valdistrikt  Röstberättigade riksdagsval 

050301 

Röstberättigade kommunval 

050301 

Gullabo   567 582 

Torsås 1   638 642 

Torsås 2  1368 1395 

Torsås 3  242 256 

Torsås 4  407 406 

Söderåkra 1  1175 1198 

Söderåkra 2  940 951 

Söderåkra 3   308 309 

Totalt  5645 5739 

 
Ett valdistrikt bör omfatta 1200-2000 personer med rösträtt. Om särskilda skäl 
föreligger får ett valdistrikt omfatta färre än 300 personer och fler än 2000 
personer med rösträtt. 
 
På grund av avstånd och geografisk belägenhet är bedömningen att 
valdistriktsindelningen bör behållas oförändrad även om ett valdistrikt, Torsås 
3, har färre än 300 röstberättigade. Se vidare aktbilaga. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela länsstyrelsen att valdistriktsindelningen bör vara oförändrad. 
----- 
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KF § 107/05 05/KS0075 
Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till 
kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer i skrivelse 2005-04-04 att kommun-
fullmäktige i Torsås fattar beslut rörande antalet ledamöter och ersättare 
som kommunfullmäktige ska ha samt indelning av valkretsar. 
 
Indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har 
fler än 6 000 personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller 
flera valkretsar. 
 
Länsstyrelsen ska senast 2006-04-30 fastställa det antal fullmäktige som 
skall utses i varje valkrets (3 kap.10 § vallagen).  
 
Länsstyrelsen emotser därför i god tid före 2006-04-30 besked om det antal 
ledamöter och ersättare som ska utses i nu valkretsindelade kommuner och 
i förekommande fall det antal ledamöter och ersättare som skall utses i för 
första gången valkretsindelade kommuner. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela länsstyrelsen att antalet ledamöter och ersättare samt indelning i  
valkretsar ska vara oförändrad. 
 ----- 
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KF § 108/05 05/KS0075 
Valkretsindelningen i Kalmar län vid landstingsval och antalet mandat 
som landstingsfullmäktige ska ha vid valet 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer i skrivelse 2005-04-04 att kommun-
fullmäktige i Torsås fattar beslut om nuvarande valkretsindelning ska bestå 
vid valet år 2006 eller om ny valkretsindelning ska gälla. Se vidare 
aktbilaga. 
 
  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela länsstyrelsen att nuvarande valkretsindelning ska vara oförändrad. 
----- 
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AU § 109/05  
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 2005-03-08: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att genom mäklare beställa en  
     besiktning och värdering av fastigheten. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Byggnadsingenjör Christer Franzén informerar om att ett stort intresse finns att 
ta fastigheten Sågen 4 i anspråk för boende. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt byggnadsingenjör Christer Franzén att infordra anbud på  
     ombyggnad av fastigheten Sågen 4. 
----- 
Exp till: 
Byggnadsingenjör Christer Franzén 
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AU § 110/05  
KS § 39/05  
KS § 27/05  
KS § 179/04 04/KS0237 
Förvaltningsorganisationen Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eric Rydén, Öhrlings PricewaterhouseCoopers ger en redogörelse utifrån PM - 
Förstudie angående administrativa funktioner i Torsås kommun.  
 
Uppdraget har ett tvådelat upplägg. Dels i steg 1 – en förstudie avseende den 
administrativa funktionen och dels i steg 2 – en intervjuserie med inriktning på 
att under våren 2005 genomföra ett seminarium med inriktning på ”Hur styr och 
leder vi Torsås kommun in i framtiden”. 
 
Förstudien i steg 1 görs med utgångspunkt från statistik och jämförelser med 
andra likvärdiga kommuner. Vidare är syftet att översiktligt bedöma vilka 
kompetenser som krävs inför framtiden samt att bedöma om trenden i 
kommun-Sverige är decentralisering eller centralisering av kommunernas 
förvaltningsadministration. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Seminarium med inriktning på ”Hur styr och leder vi Torsås kommun in i 
framtiden” har genomförts under två halvdagar på Öland. Medverkande i 
seminariet är ledamöter i kommunstyrelsen, ordförande och vice ordförande i 
övriga nämnder samt företrädare för partier som inte representeras i kommun-
styrelsen samt chefsgruppen. 
 
Organisationsgruppen förslag, efter överläggningar i gruppen och med hän- 
syn tagen till det seminarium som genomförts på Öland föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
I organisationsgruppen medverkar:  
 
Håkan Algotsson, c 
Mona Magnusson, m 
Christer Andersson, fp 
Jessica Lundgren, mp 
Christer Söderholm alt Kjell Johansson, kd 
Roland Swedestam, s 
Lena Gustafsson, v. 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 21 av 21  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2005-05-03 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
forts § 110/05, Förvaltningsorganisationen Torsås kommun 
 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamot Anders Walterson, c yrkar avslag på organisationsgruppens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutar att 
remittera organisationsgruppens förslag till partigrupperna för yttrande varvid 
votering begärs. 
 
Vid votering där ja = remittera organisationsgruppens förslag till partigrupperna 
för yttrande och nej = enligt ledamot Anders Waltersons, c yrkande avgavs 4 
ja-röster, 1 nej-röst. Arbetsutskottet har sålunda beslutat att remittera 
organisationsgruppens förslag till partigrupperna för yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att remittera organisationsgruppens förslag till partigrupperna, 
 
att yttrande ska vara inlämnade senast till arbetsutskottets sammanträde  
     2005-09-06. 
 
Reservation 
 
Ledamot Anders Walterson, c reserverar sig mot beslutet. 
----- 
Exp till: 
Partigrupperna  

 


