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AU 225/06               06/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Beslut 2006-10-09 från Länsstyrelsen föreligger. Länsstyrelsen avslår överklagandena 
och fastställer kommunfullmäktiges beslut gällande överklagande av kommun-
fullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 13:5 med flera, 
Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 226/06               06/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Swera inbjuder till kurs i Stockholm 2006-11-27 gällande flyktingbarn med fokus på 
ensamkommande barn. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och Roland Swedestam 
     medverkar vid Regionförbundets information om nya regeringens budget- 
     proposition 2006-11-15 i Kalmar, 
 
att Roland Swedestam medverkar vid Länsstyrelsens seminarium gällande Kan alla som 
     vill få en plats i särskilt boende?, 2006-11-28 i Kalmar samt 
 
att i övrigt notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Roland Swedestam 
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AU § 227/06             Dnr 06/KS0188 
Delegering av beslut för adressättning i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lantmäteriet har tillsammans med kommunen byggt upp ett heltäckande register över 
byggnadsanknutna adresser i fastighetsdatasystemet. 
 
Ett sådant register (basadressregister) innebär att såväl tätorter som landsbygden ska ha 
lokaliserande byggnadssammanknutna adresser så kallade belägenhetsadresser.  
 
I tätorterna samt på glesbygden finns idag sådana byggnadsanknutna uppgifter. 
De som ännu inte är färdiga är stugområdena. 
 
För landsbygden har de gamla postlådenummerna ersatts med nya belägenhetsadresser 
som hänger samman med byn, gården eller huset. 
 
Behörighet för att registrera och ajourhålla detta adressregister har kommunassistent 
Yvonne Nilsson. 
 
Samtliga nya adressnamn som tillkommer ska antas av kommunfullmäktige eller av 
delegerad nämnd. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i samband med adressättning delegera uppdraget till byggnadsnämnden att anta 
     nya adressnamn. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 24   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-17 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 228/06 
AU § 148/06             06/KS0122 
Sydostsamverkan/LEADER-projekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Samverkan i sydost innebär att kommunerna Nybro, Emmaboda, Torsås, Tingsryd, 
Lessebo och Uppvidinge kommuner kommer att samverka i ett gemensamt LEADER-
område (EU–målområde). 
 
En gemensam ansökan om att bilda ett LEADER-område kommer att göras.  
En ideell förening (kommuner i sydost) kommer att bildas. 
 
Kommuner i sydost syftar till en gemensam utveckling inom regionen genom nära 
samverkan mellan medlemskommunerna. Detta ska ske genom att: 
 
* arbeta för gemensam landsbygdsutveckling inom ramen för ett LEADER-program, 
* vara en pådrivande kraft i den regionala utvecklingen i sydöstra Sverige, 
* i övrigt främja samarbete mellan medlemskommunerna. 
 
En styrelse kommer att bestå av två (2) förtroendevalda från respektive kommun.  
Varje medlemskommun måste göra en ekonomisk insats av 100 000 kronor/år i 
delfinansiering samt 50 000 kronor i medlemsavgift/år. Denna avgift är en form av 
grundavgift men kommer att generera pengar tillbaka i olika projektformer till förmån 
för landsbygdsutvecklingen i medlemskommunerna. 
 
Förslag till stadgar för den ideella föreningen Kommuner i sydost föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att deltaga i Kommuner i sydost tillsammans med Nybro, Emmaboda, Tingsryd, 
     Lessebo och Uppvidinge kommuner, 
 
att godkänna förslag på stadgar för den ideella föreningen Kommuner i sydost. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 229/06             06/KS0183 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 230/06             06/KS0184 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Höga kostnader för el och uppvärmning förorsakar att det finns ett behov av tillskott i 
bolaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 231/06             06/KS0182 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2006-01-01 –  
     2006-06-30. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 232/06             06/KS0164 
Granskning av delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Torsås kommuns delårsrapport per den 
31 augusti 2006. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på 
analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad 
revisionsrapport som utarbetats av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
 
Revisorerna bedömer: 
 
* att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 
   redovisningslagen, 
* att det prognostiserade resultatet uppnår kommunens finansiella mål som är fastställda 
   för år 2006, 
* att det i kommunens budget och flerårsplan saknas mål för en god ekonomisk 
   hushållning utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv. Vi kan som en följd av detta  
   inte bedöma resultatet i denna del. I kommunen har det påbörjats ett arbete med så 
   kallade styrkort. Dessa styrkort ska främja god ekonomisk hushållning. Det är av stor  
   vikt att styrkorten arbetas fram för att leva upp till lagens krav, 
* den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen kommer att uppnå  
   ekonomisk balans år 2006. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera granskning av delårsbokslut 1 januari – 31 augusti 2006. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 233/06             Dnr 06/KS0186 
Utökning av checkräkningskredit, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB önskar utöka befintlig checkräkningskredit med 10 Mkr från 
nuvarande 1 Mkr till 11 Mkr. Ökningen kan lämpligen placeras inom kommunens 
koncernkonto hos Föreningssparbanken i Torsås. 
 
Torsås Bostads AB önskar också kommunens godkännande av fortsatt kommunal 
borgen i samband med omskrivning av lån. 
 
Bakgrund till begäran är att bolaget önskar omstrukturera sin externa upplåning. I 
dagsläget finns 40 stycken olika lån om totalt 110 Mkr.  
 
I hanteringen kommer också följande att beaktas: 
 
* Ingen utökning av den totala låneskulden, 
* Lån med kommunal borgen respektive lån mot fastighetsinteckning kommer att  
   behandlas var för sig, 
* Kommunens borgensåtagande gentemot bolaget kommer inte att öka. 
 
Styrelsen i Torsås Bostads AB har 2006-09-20 behandlat ärendet. Skrivelsen är 
upprättad på styrelsens uppdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna att Torsås Bostads AB utökar sin befintliga checkräkningskredit med  
     10 Mkr, från nuvarande 1 Mkr till 11 Mkr samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomichef  
     Kent Frost att underteckna erforderliga handlingar. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 234/06             Dnr 05/KS0193 
Stiftelsen 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 Korrespondensgymnasiet i Torsås, 
för inrättande av en fond. 
 
75 % av den årliga avkastningen ska användas till stipendier till skolans avgångselever 
samt till kulturresor för skolans samtliga elever. Kapitalet ska vara placerat i 
Handelsbanken Fonder. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun tecknar avtal med Handelsbanken kapitalförvaltning om 
     stiftelseadministration och kapitalförvaltning samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomichef  
     Kent Frost att teckna avtal i ärendet angående stiftelsen Lilian och Torsten  
     Antonssons donationsfond. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 235/06             Dnr 05/KS0194 
Kommunens övriga stiftelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde lämnade ekonomichef Kent Frost en lägesrapport om 
nuvarande avtalssituation beträffande stiftelseadministration och kapitalförvaltning av 
kommunen stiftelser. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun tecknar ett förlängningsavtal på ett (1) år med SEB gällande  
     stiftelseadministration och kapitalförvaltning för kommunens övriga stiftelser samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och ekonomichef  
     Kent Frost att teckna avtal i ärendet. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 236/06             Dnr 06/KS0179 
Förslag till kostpolicy för kostenheten på Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kostpolicy ska vara ett verktyg för att säkerställa kvaliteten på skollunchen.  
Kostenheten på Kalmarsunds Gymnasieförbund ska servera elever och personal en god, 
näringsriktig lunch i en trivsam miljö. Detta för att eleverna ska få goda förutsättningar 
att nå bra studieresultat och att uppställda mål infrias. Vi ska värna om vår matkultur 
samtidigt som vi påverkas av vår omgivning. Vi ska också främja lusten till måltiden. 
 
Ett förslag till kostpolicy har arbetat fram av gymnasieförbundets förvaltning. 
 
Förslaget har utsänts till medlemskommunerna. Remisstiden går ut 2006-11-22. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
arbetsutskottet ser positivt på, samt anser det viktigt att policybeslut som initieras med 
hänvisning till ställningstaganden i en medlemskommun remitters till övriga 
medlemmar i gymnasieförbundet innan beslut fattas. Därigenom kan man undvika att 
motstridiga policys gäller inom kommunala verksamheter. 
 
Torsås kommun berörs i detta fall genom att den föreslagna kostpolicyn antas gälla även 
för de elever som går på Mjölnerskolan och får sin lunch i Torskolans matsal. Den 
kommer därmed att ha direkt påverkan på kommunens egen verksamhet. 
Konsekvenserna av detta bör vi därför få ytterligare möjligheter att utreda. 
 
Genomförande av policyn kan vidare få ekonomiska konsekvenser för Gymnasie-
förbundet vilket bör redovisas eftersom detta kommer att belasta medlemskommunerna. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att föreslå Kalmarsunds Gymnasieförbund besluta att till kommunledningsgruppen 
     hänskjuta frågan om principer för policybesluts genomförande innan kostpolicyn  
     antas, 
 
att förslaget kompletteras med en kostnadsberäkning för genomförandet. 
----- 
Exp till: 
Kommunledningsgruppen 
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AU § 237                Dnr 06/KS081 
E.ON Elnät Sverige AB:s ansökan om nätkoncession för område inom delar av 
Torsås kommun i Kalmar län och Karlskrona kommun i Blekinge län 
 
Ärendebeskrivning 
 
E.ON elnät Sverige AB har nätkoncession för område inom delar av Torsås kommun i 
Kalmar län samt Karlskrona kommun i Blekinge län. Nätkoncessionen har 
anläggningsnummer 380 ÄCc. 
 
Energimarknadsinspektionen vid Statens energimyndighet överlämnar en ansökan om 
nätkoncession för område och begär kommunens yttrande inom två (2) månader från 
remissdatum 2006-10-03. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger. 
----- 
Exp till: 
Energimyndigheten 
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AU § 238                Dnr 06/KS0173 
Översiktsplan för Nybro kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Översiktsplanen är ett strategiskt styrdokument i kommunens utvecklingsarbete. 
Syftet med översiktsplanen är att ge vägledning för beslut om användningen av mark- 
och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevars i kommunen.  
 
Den förra översiktsplanen för Nybro kommun antogs 1990 och bedöms inte längre vara 
aktuell. Nybro kommun antog januari 2004 en fördjupning av översiktsplanen för Nybro 
stad vilken fortfarande gäller. De aktuella förslaget till översiktplan behandlar övriga 
tätorter och landsbygden i kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprätta förslag på översiktsplan för Nybro kommun. 
----- 
Exp till: 
Länsstyrelsen Kalmar län  
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AU § 239/06 
KF § 82/06              06/KS 0160 
Motion angående upphandling av livsmedel till de kommunala verksamheterna i 
Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, c hemställer i en motion att endast livsmedel som framställts enligt 
den svenska djurskyddslagstiftningen och som är garanterat fria från antibiotika och 
hormoner ska upphandlas av Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-09-27: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
     inköpsansvarig Kent Frost för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2007-01-10. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Inköpsansvarig Kent Frost 
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AU § 240/06 
KF § 90/06              06/KS0169 
Motion – Etiska regler för förtroendevalda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, c hemställer i en motion om etiska regler för 
förtroendevalda. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-09-27: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till partigrupperna för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2007-01-10. 
----- 
Exp till: 
Partigrupperna 
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AU § 241/06 
KF § 91/06              06/KS0170 
Motion – Ge kostutredarna ett tilläggsuppdrag där privata alternativ angående 
mattjänsten till pensionärerna i Gullabo samt i de övriga kommundelarna utreds 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Hans Wendell, c hemställer i en motion om att ge kostutredarna ett tilläggs-
uppdrag där privata alternativ angående mattjänsten till pensionärerna i Gullabo samt i 
de övriga kommundelarna utreds. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-09-27: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till socialnämnden och inköpsansvarig Kent Frost för yttrande  
     samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2007-01-10. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
Inköpsansvarig Kent Frost 
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AU § 242/06 
KF § 87/06              06/KS0146 
Medborgarförslag – Slå samman barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att slå samman barn- och utbildningsnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden från Carl-Bertil Nilsson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-09-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritids- 
     nämnden yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2007-01-10. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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AU § 243/06             Dnr 06/KS0195 
Villkor för uthyrning av Mjölnerskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, s initierar frågan om hur tillgänglig Mjölnerskolan kommer att vara 
för andra än skolan i framtiden. 
 
Avtal mellan Torsås Fastighets AB och Kalmarsunds Gymnasieförbund föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Claes-Göran Bjerding från gymnasieprogrammet Stage 4 you till nästa  
     arbetsutskottssammanträde för redovisning av vilka föreningar och dylikt som kan få  
     hyra lokal i Mjölnerskolan. 
----- 
Exp till: 
Claes-Göran Bjerding 
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AU 244/06               Dnr 06/KS0197 
Köpekontrakt Kajutan 4, Bergkvara  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Köpekontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Ulf Cedmert och Birgitta 
Holgersson på fastigheten Kajutan 4, Bergkvara, 1 057 kvm. 
 
Köpeskillingen utgör totalt 10 570 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Ulf Cedmert och  
     Birgitta Holgersson på fastigheten Kajutan 4, Bergkvara, 1 057 kvm till en kostnad  
     av 10 570 kronor samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör  
     Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU 245/06               Dnr 06/KS0198 
Köpekontrakt del av Torsås 2:42 och Torsås 2:8,4  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Köpekontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Svensk Entreprenad i Skruvemåla 
AB på del av fastigheterna Torsås 2:42 och Torsås 2:8,4, cirka 4 375 kvm. 
 
Köpeskillingen utgör totalt 50 500 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Svensk Entreprenad i  
     Skruvemåla AB på del av fastigheterna Torsås 2:42 och Torsås 2:8, 4, 4 375 kvm till  
     en kostnad av 50 500 kronor samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör  
     Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 246/06 
KS § 170/06 
AU § 210/06 
KS § 110/06 
AU § 119/06             06/KS0004 
Näringslivsfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förslag på avtal föreligger mellan Torsås kommun och Möre ResursCentrum 
Ekonomiska förening avseende löpande näringslivsuppgifter. 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist har haft kontakt med inköpschefen i Kalmar kommun 
angående om en eventuell upphandling krävs för att överta kommunens löpande 
näringslivsfrågor. 
 
Möre ResursCentrum med sina 38 medlemsföretag bör kunna bli den neutrala 
utvecklingsarenan, mötesplatsen mellan kommunen och näringslivet som vi länge har 
försökt skapa. Den ekonomiska föreningen blir en form av ett näringslivsråd/plattform 
som vi under senare år saknat. Att upphandla en sådan plattform är inte realistiskt. 
 
Under några år har det lämnats ett bidrag till Möre ResursCentrum på 100 000 kronor 
samt en serviceavgift på 30 000 kronor årligen. Enligt detta koncept utökar kommunen 
sitt bidrag till 300 000 kronor per år.  
 
Flera av Möre ResursCentrums åtagande är uppgifter som de redan gör idag. Nytt är den 
tydliga kopplingen mellan besöksnäringen och näringslivsfrågorna för att erhålla 
samordningseffekter. 
 
Efter diskussion om syftet med avtalet enas kommunstyrelsen om att omformulera 
texten så att det tydliggörs att avsikten är att kommunen skall träffa en överens-
kommelse om samarbete med Möre ResursCentrum, som företrädare för företagen i 
Torsås kommun, för en gemensam näringslivssamverkan. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s och Håkan Algotsson, c yrkar återremiss av ärendet för ny 
beredning. 
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Fortsättning § 246/06, Näringslivsfrågor 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-10-03: 
 
att återremittera ärendet för omformulering av överenskommelsen mellan Torsås 
     kommun och Möre Resurscentrum. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag på överenskommelse om en gemensam näringslivssamverkan 
     mellan Torsås kommun och Möre ResursCentrum Ekonomiska förening, 
 
att näringslivssamverkan görs som en försöksverksamhet under perioden 2007-2009, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att underteckna  
     överenskommelsen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


