
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 51  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2006-09-05 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdagen den 5 september 2006, kl. 18.00 – 22.00 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande  
 Mona Magnusson, m 
 Siv Eriksson,s 
 Ingemar Skotheim, s 
 Hans-Olof Berg, c 
 Jessica Lundgren, mp   
 Roland Swedestam, s 
 Sören Bondesson, s, tjänstgörande ersättare 
 Kjell Johansson, kd, tjänstgörande ersättare 
 Sten Bondesson, c, tjänstgörande ersättare 
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör , föredragande   
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Per Lindberg, personalchef § 130 - 131 
 Lars och Christina Persson, Tur i Sverige § 132 
 Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum § 132 
 Stine Breum Appelqvist, Turismansvarig § 132 
 JanEric Assarsson, skolchef § 133 
  
Utses att justera Siv Eriksson 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2006-09-11 
plats och tid  
  
Underskrifter   Paragrafer 130 - 166  
 Sekreterare   
  Yvonne Nilsson  
    
 Ordförande   
  Håkan Algotsson   
     
 Justerande  
  Siv Eriksson 
   
    ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsen   
    
Sammanträdesdatum 2006-09-05   
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-09-11 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2006-10-03 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Yvonne Nilsson  
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Kommunstyrelsen  2006-09-05 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 

KS § 130/06 06/KS0005 
Rekrytering kommunchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av personalchef Per Lindberg. 
 
Befattningsbeskrivning för kommunchef upprättat av personalchef Per Lindberg 
föreligger. Se vidare aktbilaga.  
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt personalchef Per Lindberg att fortsätta med rekryteringsprocessen  
     gällande kommunchef enligt upprättad befattningsbeskrivning. 
----- 
Exp till: 
Personalchef Per Lindberg 
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Kommunstyrelsen  2006-09-05 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 

AU § 131/06  06/KS0154 
Regler för resor i tjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av personalchef Per Lindberg. 
 
Personalavdelningen har tagit fram ett förslag till regler för resor i tjänsten för anställda 
i Torsås kommun. I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2006-01-17 och arbets- 
utskottets beslut 2006-08-26 har ett antal punkter ur Miljöparitet de Grönas motion från 
2005-11-01 beaktats vid framtagandet. Dessa punkter är: 
 
* att en resepolicy tas fram med syfte att kunna påverka utsläppen av klimatgaser vid 
   körning i tjänsten 
* att kommunen införskaffar ett lämpligt antal gröna kort från Kalmar Läns Trafik för 
   att främja användandet av kollektivtrafik vid resor i tjänsten 
* att kommunen införskaffar Commeokort för att underlätta för tågresor i tjänsten. 
 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar 2006-08-21 att föreslå kommunstyrelsen 
att anta det föreslagna regelverket för resor i tjänsten. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-09-05 
 
Yrkande 
 
Jessica Lundgren, mp yrkar att 
 
1. att vid nästa upphandling ställa som krav att bildäcken ej får innehålla HA-olja. 
2. att cykel bör användas vid kortare turer inom kommunen. 
3. att i undantagsfall kan egen bil användas. 
4. att grönt kort från Kalmar Läns Trafik ska användas vid bussåkning. 
5. att rangordna transportmedlen tydligare i regler för resor i tjänsten. 
6. att när det gäller tjänstebilar ska i första hand fordon drivas med förnyelsebart 
    bränsle och i andra hand ska bilar i bästa tillgängliga miljöklass inköpas  
    och /eller hyras/leasas. 
7. att motorvärmare ska finnas i fordonen. 
8. att mätare för bränsleförbrukning ska finnas i fordonen. 
 
Håkan Algotsson, c tillsammans med Mona Magnusson, m yrkar att stycket ”egen bil” 
utgår ur regler för resor i tjänsten. 
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fortsättning § 131/06, Regler för resor i tjänsten 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja bifall till punkterna 1-2, 4, 6-8 i Jessica Lundgrens, mp yrkande, 
 
att avslå punkt 5, att rangordna transportmedlen tydligare i regler för resor i tjänsten,  
 
att stycket ”egen bil” utgår ur regelverket för resor i tjänsten, 
 
i övrigt anta det föreslagna regler för resor i tjänsten. 
----- 
Exp till: 
Personalchef Per Lindberg 
Samtliga förvaltningar 
  
     

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 5 av 51  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2006-09-05 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 

  
KS § 132/06  06/KS0004 
Besök från Tur i Sverige AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av Lars och Christina Persson från Tur i Sverige AB. 
 
Sammanställning av analysarbetet maj – juni 2006 samt åtgärdsförslag för Torsås 
kommun föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Tuulikki Åkesson från Möre ResursCentrum  informerar om det fortsatta arbetet där 
det ingår en gemensam studieresa för de 19 företag som medverkat i projektet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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Kommunstyrelsen  2006-09-05 
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KS § 133/06 06/KS0128 
Ledningsorganisation – gymnasieskolorna i kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av skolchef JanEric Assarsson. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-06-01 § 54 att hyra in en rektor till 
Korrespondensgymnasiet för att förstärka ledningen längst till 2006-10-01 samt att 
till kommunfullmäktige begära om omreglering av heltidstjänsten som biträdande 
rektor vid Korrespondensgymnasiet till en heltidstjänst som rektor vid nämnda skola 
med anledning av att en ny ledningsorganisation skapas för Korrespondensgymnasiet 
i form av ett ledningsteam.  
 
De fackliga organisationerna har inga erinringar mot detta. Tjänsten har annonserats 
under förutsättning av erforderliga politiska beslut. 
 
Avtalet mellan Torsås kommun och Kalmarsunds Gymnasieförbund angående köp 
av skolledningsresurs till Mjölnerskolan har sagts upp och upphör att gälla  
2006-10-01. 
 
Fram till och med 2006-10-01 är Anders Råk rektor för såväl Korrespondens-
gymnasiet som Mjölnerskolan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att heltidstjänsten som biträdande rektor vid Korrespondensgymnasiet omregleras till 
     en heltidstjänst som rektor vid nämnda skola med anledning av att en ny  
     ledningsorganisation skapas för Korrespondensgymnasiet i form av ett  
     ledningsteam.  
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 134/06   
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll och åtgärder vidtagna med 
anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.  
----- 
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Kommunstyrelsen  2006-09-05 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 

KS § 135/06  06/KS0157 
Markförsäljning Torsås 4:2 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
 Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist. 
 
Förslag på köpekontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Södra Timber, ett 
markområde cirka 6 800 kvm på fastigheten Torsås 4:2 till ett pris av 68 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt mellan Torsås kommun och södra Timber, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör  
     Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 136/06  06/KS0156 
Markförsäljning Ragnabo 3:56 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist. 
 
Förfrågan har inkommit från Conny Axelsson om att få köpa fastigheten Ragnabo 3:56 
i Bergkvara, 740 kvm. 
 
Förslag på köpekontrakt föreligger.   
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt mellan Torsås kommun och Conny Axelsson 
     gällande fastigheten Ragnabo 3:56.  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör  
     Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
----- 
Exp till: 
Conny Axelsson  
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KS § 137/06  
AU § 188/06 06/KS0022 
Markförsäljning del av Bergkvara 2:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förslag på köpeavtal föreligger mellan Torsås kommun och ägare till fastigheten 
Kajutan 1, ett markområde cirka 450 kvm på fastigheten Bergkvara 2:1, beläget i 
direkt anslutning till fastigheten Kajutan 1.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2006-08-08 § 161 att godkänna förslag på 
markdisposition  på Bergkvara 2:1 mellan Torsås kommun och ägaren till fastigheten 
Kajutan 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva tidigare beslut 2006-08-08 § 161 om markdisposition på Bergkvara 2:1,  
 
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Torsås kommun och ägare till  
     fastigheten Kajutan 1 samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör 
     Bo Lönnqvist att underteckna köpeavtalen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva tidigare beslut 2006-08-08 § 161 om markdisposition på Bergkvara 2:1,  
 
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Torsås kommun och ägare till  
     fastigheten Kajutan 1 samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör 
     Bo Lönnqvist att underteckna köpeavtalen. 
----- 
Exp till: 
Ägare till fastigheten Kajutan 1 
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KS § 138/06 
AU § 163/06  06/KS0022 
Markdisposition Övraby 1:14 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förslag på avtal om markdisposition mellan Torsås kommun och ägare till fastigheten 
Övraby 1:202 föreligger gällande disposition av ett markområde cirka 1 300 kvm på 
fastigheten Övraby 1:14. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag på markdisposition av ett markområde cirka  
     1 300 kvm på fastigheten Övraby 1:14 samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör 
     Bo Lönnqvist att underteckna avtalet om markdisposition. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag på markdisposition av ett markområde cirka  
     1 300 kvm på fastigheten Övraby 1:14 samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör 
     Bo Lönnqvist att underteckna avtalet om markdisposition. 
----- 
Exp till: 
Ägare till fastighet Övraby 1:202 
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KS § 139/06 
AU § 162/06  06/KS0022 
Markdisposition Övraby 1:14 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Framställan har inkommit från fastighetsägare till Övraby 1:189 om att få disponera  
del av mark på fastigheten Övraby 1:14, beläget i direkt anslutning till fastigheten 
Övraby 1:189 för uppförande av friggebod. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta: 
 
att avslå framställan om markdisposition på del av fastigheten Övraby 1:14. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå framställan om markdisposition på del av fastigheten Övraby 1:14. 
----- 
Exp till: 
Tomas Thuresson 
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KS § 140/06 
AU § 160/06  06/KS0022 
Markupplåtelse Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förslag på avtal om markupplåtelse mellan Torsås kommun och ägare till fastigheten 
Ragnabo 3:58 föreligger gällande disposition av ett markområde på fastigheten 
Ragnabo 3:28. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag på markupplåtelse av ett markområde på fastigheten 
     Ragnabo 3:28 samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör 
     Bo Lönnqvist att underteckna avtalet om markupplåtelse. 
 
Kommunstyrelsens be 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag på markupplåtelse av ett markområde på fastigheten 
     Ragnabo 3:28 samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör 
     Bo Lönnqvist att underteckna avtalet om markupplåtelse. 
----- 
Exp till: 
Ann-Sofie och Tore Sjöberg 
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KS § 141/06 
AU § 182/06  06/KS0148 
Förvärv av fastigheterna Applerum 5:23 och Torsås 3:37 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förslag på köpekontrakt gällande fastigheterna Applerum 5:23 och Torsås 3:37 
undertecknat av Arne Adolfsson föreligger. 
 
En detaljplaneläggning måste göras för hela området. Inom detta område ligger 
fastigheten Applerum 5:21 som ägs av Marie och Ola Karlsson som även äger 
fastigheten Applerum 5:7. 
 
Mellan Torsås kommun och fastighetsägarna till Applerum 5:21, 1 600 kvm kommer 
ett exploateringsavtal att tecknas. Av avtalet framgår bland annat hur fördelningen av 
detaljplanekostnaderna ska göras. Nuvarande ägare kommer även fortsättningsvis att 
äga denna fastighet. 
 
Vid överläggningarna med ägarna 2006-08-14 tillsammans med Arne Wandin, Vatten 
och Samhällsteknik AB, Kalmar grovskissades ett första utkast till tomtindelning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt gällande förvärv av fastigheterna Applerum 
     5:23 och Torsås 3:37, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Bo 
     Lönnqvist att underteckna köpekontraktet, 
 
att finansiering av förvärvet belastar kommunens eget kapital i 2006 års budget samt 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att igångsätta detaljplaneläggningen av det aktuella 
     området. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-09-05 
 
Roland Swedestam, s tillsammans med Jessica Lundgren, mp och Hans-Olof Berg, c 
yrkar att mer mark i området tas med i detaljplaneläggningen. 
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fortsättning § 141/06, Förvärv av fastigheterna Applerum 5:23 och Torsås 3:37 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att igångsätta detaljplaneläggningen av det aktuella 
     området med omkring liggande mark. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt från Arne Adolfsson gällande förvärv av  
     fastigheterna Applerum 5:23 och Torsås 3:37, cirka 26 000 kvm, till ett pris av 
     570 000 kronor, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Bo 
     Lönnqvist att underteckna köpekontraktet, 
 
att finansiering av förvärvet belastar kommunens eget kapital i 2006 års budget. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 142/06 
AU § 150/06 
AU § 49/06 06/KS0037 
Regler vid markförsäljning utanför detaljplanelagt område 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson initierar frågan om regler vid 
markförsäljning utanför detaljplanelagt område.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att ta fram förslag på regler vid  
     markförsäljning utanför detaljplanelagt område. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-05-30 
 
De områden som kan bli aktuella för försäljning utanför planlagt område maximeras till 
cirka 3 000 kvm och markpriset är 10 kronor per kvm. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vid markförsäljning utanför planlagt område maximerat till cirka 3 000 kvm är 
     markpriset 10 kronor per kvm. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vid markförsäljning utanför planlagt område maximerat till cirka 3 000 kvm är 
     markpriset 10 kronor per kvm. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 143/06 
AU § 183/06  06/KS0149 
Miljöteknisk markundersökning på Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Anbud på miljöteknisk markundersökning på Torsås 2:42 föreligger. 
 
Torsås kommun avser att sälja fastigheten och önskar en miljöteknisk mark-
undersökning genomförd för att garantera köparen att marken är fri från sådana 
föreoreningar som fastighetsägaren kan bli ansvarig för i framtiden. 
 
Fastigheten ligger vid Ramsågsgatan och den avstyckade tomten som är aktuell för 
undersökning har en yta på 6 506 kvm. Tomten delas genom en stenmur. Öster om 
stenmuren finns åkermark och enligt kommunen har denna del alltid brukats. Väster 
om stenmuren och fram till Ramsågsgatan finns en plan som utnyttjats av det när-
belägna före detta sågverket. Ytan är inte asfalterad. 
 
WSP har tidigare utfört miljöteknisk markundersökning på sågverksfastigheterna 
sydväst om den aktuella tomten och därvid konstaterat att impregneringsämnen och 
nedbrytningsprodukter från dessa ämnen påträffats i jord, särskilt där doppning utförts. 
Även i grundvattnet påträffades höga halter av ämnena (pentaklorfenol och andra 
klorfenoler). Det kan inte uteslutas att ämnena sprids med grundvattnet. 
 
Kostnad beräknas till 44 000 kronor. Till denna kostnad kommer laboratorieanalyser, 
som preliminärt uppskattas till mellan 15 000 kronor och 20 000 kronor. Mervärdes- 
skatt tillkommer. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta: 
 
att anta föreliggande anbud från WSP för utförande av miljöteknisk markunder- 
     sökning för Torsås 2:42, 
 
att finansieringen belastar kommunstyrelsens konto avseende intäkter av mark- 
     försäljning på området.  
 
Kommunstyrelsen att besluta: 
 
att anta föreliggande anbud från WSP för utförande av miljöteknisk markunder- 
     sökning för Torsås 2:42, 
 
att finansieringen belastar kommunstyrelsens konto avseende intäkter av mark- 
     försäljning på området.  
----- 
Exp till: 
WSP    
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KS § 144/06 06/KS0096 
Axel Svensson äldreomsorgsfond 
 
Ärendebeskrivning 
 
I Axel Svenssons äldreomsorgsfond finns 148 270 kronor att utdela 2006. Av dessa ska 
75 000 kronor gå till terapeuttjänsten enligt beslut av kommunfullmäktige 1997-11-27 
§ 86. Återstå 73 270 kronor att fördela. 
 
Axel Svenssons fondkommitté föreslår fondstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Bergkvara hemtjänst, Solgläntan och Söderåkra hemtjänst, 12 000 kronor 
     Kontaktgruppen 10 000 kronor 
     LSS-verksamheten, 5 000 kronor 
     Hemtjänsten Torsås, Gullabo 8 000 kronor 
     Sophiagården, 13 000 kronor 
     Mariahemmet, 13 000 kronor 
     Kyrkebohemmet, 3 000 kronor 
     Rehabenheten, 3 000 kronor 
 
att nedanstående tilldelas 1 000 kronor vardera: 
 
     SPF Torsås , 1 000 kronor 
     SPF Söderåkra/Bergkvara, 1 000 kronor 
     PRO Torsås, 1 000 kronor 
     PRO Söderåkra, 1 000 kronor 
     PRO Gullabo, 1 000 kronor 
     PRO Missionsförbundet, 1 000 kronor 
 
Fondstyrelsen tillika kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt donationskommitténs förslag. 
----- 
Exp till: 
Kerstin Jonskog 
Samtliga berörda enheter 
Ekonomiavdelningen  
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KS § 145/06  
AU § 139/06  05/KS0086 
Projekt Emnabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan Andersson, miljöchef och Sten Bondesson, ordförande miljönämnden föredrar 
ärendet. 
 
Undersökningen visar på höga halter i jordgrundvattnet inom området samt mycket 
höga halter i berggrundvattnet. Mätningarna visar också att föroreningarna har spridit 
sig ett hundratal meter i bergrundvattnet. 
 
Den spridning som sker gör att det i framtiden finns risk att halter som innebär 
hälsorisker kan uppkomma även i andra brunnar i området. Framtida årsmedelhalter i 
ytvatten förväntas underskrida de riktvärden som finns, däremot riskerar halterna att 
överskridas under sommarmånaderna. 
 
Den föroreningssituation som råder på området bedöms utifrån detta inte vara 
acceptabel och åtgärder bör genomföras för att eliminera eller reducera riskerna. 
 
Kostnaden för att åtgärda grundvattnet i Emnabo uppskattas i slutredovisningen till 
2 205 000 kronor. 
 
Huvudman för åtgärderna föreslås Torsås kommun. Finansiering föreslås komma från 
Naturvårdsverket med viss hjälp från Torsås kommun, främst i form av arbets- och 
övrig resursinsats. 
 
Miljönämnden beslutar 2005-012-07 § 75 att gå vidare med ansökan om medel för 
åtgärder och förutsättningarna för medeltilldelning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt miljökontoret att ta fram förslag till bidragsansökan för projektet, 
 
att kommunstyrelsen tar på sig huvudmannaskapet, 
 
att återkomma till budgetarbetet med anslag till projektet samt 
 
i övrigt notera informationen.  
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 20 av 51  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2006-09-05 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
Fortsättning § 145/06, Projekt Emnabo 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt miljökontoret att ta fram förslag till bidragsansökan för projektet, 
 
att kommunstyrelsen tar på sig huvudmannaskapet, 
 
att återkomma till budgetarbetet med anslag till projektet samt 
 
i övrigt notera informationen.  
 ----- 
Exp till: 
Miljökontoret 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 21 av 51  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2006-09-05 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 

KS § 146/06  
AU § 168/06 06/KS0132 
Debitering nödsändare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nödsändare sitter i ett armband och aktiveras endast av polismyndigheten när de blir 
kontaktade för att eftersöka personen. I dagsläge har två personer i Torsås kommun 
beviljats nödsändare. 
 
En nödsändare kostar 8 000 kronor per år att jämföras med ett ordinärt trygghetslarm 
som kostar 95 kronor per månad i leasingavgift. 
Den enskilde betalar en avgift om 200 kronor för ett trygghetslarm alternativ 100 
kronor per månad om den enskilde har insatser i form av personlig omsorg. 
 
Socialförvaltningen ser det som rimligt att den enskilde även betalar en avgift för en 
nödsändare och att den ska jämställas med ett trygghetslarm. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-05-31 § 46 att avgiftsbelägga nyttjandet av nödsändare 
med 200 kronor per månad när den enskilde endast har trygghetslarm samt med 100 
kronor per månad om den enskilde dessutom har insatser i form av personlig omsorg 
samt att den som har både trygghetslarm och nödsändare erlägger avgift för båda. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiftsbelägga nyttjandet av nödsändare med 200 kronor per månad samt  
 
att i övrigt notera socialnämndens beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiftsbelägga nyttjandet av nödsändare med 200 kronor per månad (gäller den 
     enskilde som inte har hemtjänst) samt 100 kronor per månad (gäller den enskilde 
     som har hemtjänst),  
 
att i övrigt notera socialnämndens beslut. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 147/06  
AU § 166/06  
KF § 45/04  
KS § 91/04  
AU § 91/04 04/KS0115 
Lokala föreskrifter för torghandel i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av teknisk chef Rune Fransén. 
 
Föreligger förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Torsås kommun, se 
vidare aktbilaga, med föreskrifter med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser  
att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa föreliggande förslag till lokala ordningsföreskrifter för torg- 
     handel i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beredning 
 
Christer Andersson, fp, föreslår att komplettering av lokala föreskrifter med intyg 
från skattemyndigheten skall inlämnas för upplysning om momsregistrering och 
inbetalning av skatter och avgifter. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Christer Andersson fp och Christer Söderholm, kd yrkar återremiss av ärendet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Christer Anderssons förslag. Varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = är lika med Christer Anderssons och Christer Söderholms 
förslag och nej = enligt kommunstyrelsens förslag avgavs 22 ja-röster, 9 nej-röster. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt Christer Anderssons och Christer 
Söderholms förslag. 
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forts § 147/06, Lokala föreskrifter för torghandel i Torsås kommun 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-09-29: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att komplettera de lokala föreskrifterna med ”innehavare av fast saluplats ska till 
     kommunalteknik inlämna sitt F-skattebevis”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Torsås kommun. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 148/06 
AU § 184/06  06/KS0006 
Ändring av Förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet Sydost. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förbundsdirektionen beslutade 2006-05-24 att föreslå respektive kommunfullmäktige 
Torsås och Emmaboda att besluta att Räddningstjänstförbundet Sydost ska namn 
ändras till Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås (RET).  
Förbundets nya namn ska gälla från och med 2007-01-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna att Räddningstjänstförbundet Sydost namn ändras till Räddningstjänst- 
     förbundet Emmaboda – Torsås (RET) under förutsättning att Emmaboda beslutar  
     detsamma samt 
 
att ändringen ska gälla från och med 2007-01-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna att Räddningstjänstförbundet Sydost namn ändras till Räddningstjänst- 
     förbundet Emmaboda – Torsås (RET) under förutsättning att Emmaboda beslutar  
     detsamma samt 
 
att ändringen ska gälla från och med 2007-01-01. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 149/06  
AU § 141/06  
KF § 38/06  
KS § 90/06  
KF § 6/06  
KS § 28/06 06/KS0080 
AU § 11/06 06/KS0004 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-02-15 att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist 
att se över kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger förslag på arbetsordning. 
 
Yrkanden 
 
Jessica Lundgren, mp och Roland Swedestam, s yrkar att texten ”Allmänheten bör 
beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträden 
med fullmäktige: 
1. när fullmäktige behandlar årsredovisning 
2. när fullmäktige behandlar budgeten” 
ersätts med texten ”Allmänheten bör beredas tillfälle att ställa (allmänhetens 
frågestund) vid samtliga sammanträden med fullmäktige”. 
 
Roland Swedestam, s yrkar att ordförande för berörd nämnd eller fullmäktige 
ordförande avgör om frågor som ställs ”direkt” vid fullmäktiges sammanträde ska 
besvaras omedelbart eller hänskjutas till nästa sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunkansliet att justera arbetsordningen enligt yrkanden. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att därefter anta upprättat förslag till arbetsordning. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar återremiss av ärendet. 
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Fortsättning § 149/06, Arbetsordning för kommunfullmäktige i Torsås kommun 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning av § 30 inter-  
     pellationer. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
----- 
Exp till:  
Kommunfullmäktige 
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KS § 150/06  
AU § 177/06 06/KS0088 
Renhållningsfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson föredrar ärendet. 
 
Från 2007 ska all sophantering ombesörjas via Moskogen i Kalmar kommun. 
 
Inledningsvis är det tänkt att återvinningscentralen i Torsås ska byggas ut som en 
provisorisk lösning under en kortare period innan en ny och permanent central är 
uppförd någonstans i Torsås. Härifrån ska sedan avfallet skickas till återvinning eller 
direkt till Moskogens avfallsanläggning. 
 
Förändringarna i renhållningen och nedläggning av Hallagärde blir ett kostsamt 
projekt för kommunen. 
 
Beslut 2006-06-21 föreligger från Länsstyrelsen Kalmar län angående avslutnings- 
plan vid Hallagärde avfallsanläggning. 
 
Skrivelse från Kalmarsundsregionens Renhållare daterad 2006-06-21 föreligger 
gällande förbättring av servicen på återvinningscentralen i Torsås genom 
omstrukturering. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna Kalmarsundsregionens Renhållares förslag att iordningställa områdena 
     för återvinningsverksamhet i enlighet med det framtagna förslaget förutsatt att  
     service blir likvärdig tidigare, 
 
att godkänna att Kalmarsundsregionens Renhållare stänger återvinningsverksamheten 
     på Hallagärde avfallsdeponi så snart den samlade återvinningscentralen på och  
     invid fastigheten Torsås 4:111 tagits i bruk, 
 
i övrigt notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna Kalmarsundsregionens Renhållares förslag att iordningställa områdena 
     för återvinningsverksamhet i enlighet med det framtagna förslaget förutsatt att  
     service blir likvärdig tidigare, 
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fortsättning § 150/06, Renhållningsfrågor 
 
 
 
att godkänna att Kalmarsundsregionens Renhållare stänger återvinningsverksamheten 
     på Hallagärde avfallsdeponi så snart den samlade återvinningscentralen på och  
     invid fastigheten Torsås 4:111 tagits i bruk, 
 
i övrigt notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
Tekniska förvaltningen 
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KS § 151/06 
AU § 164/06 
KS § 95/06 
KS § 46/06 
AU § 36/06 
AU § 275/05 04/KS0219 
Upphandling bredband, Regionförbundet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson föredrar ärendet. 
 
Accelerated Wireless AB tidigare Atenit begärde sig själv i konkurs 2006-05-10 och 
konkursförvaltaren är Anders W Bengtsson vid Advokatfirman Nova. För att få 
bankgarantin utbetald kan kommunerna och Regionförbundet eventuellt behöva 
stämma konkursbolaget.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun ger advokat Sten Lagebrant eller den han i sitt ställe förordnar i 
     uppdrag, att om så behövs lämna in stämningsansökan mot Accelerated Wireless 
     AB angående fordran i anledning av Avtal om kommunikationsnät i Kalmar län  
     2004-12-13. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun ger advokat Sten Lagebrant eller den han i sitt ställe förordnar i 
     uppdrag, att om så behövs lämna in stämningsansökan mot Accelerated Wireless 
     AB angående fordran i anledning av Avtal om kommunikationsnät i Kalmar län  
     2004-12-13. 
----- 
Exp till: 
Regionförbundet 
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KS § 152/06  
AU § 185/06  
AU § 85/06  06/KS0068 
Öppet brev från Halina Petersson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Öppet brev till kommunstyrelsens ledamöter från Halina Petersson föreligger. 
 
Halina Petersson vill att kommunalråd Håkan Algotsson kompletterar sina utlåtande 
2005-10-27 i en intervju med Bo Lundqvist, Barometern om hennes situation som 
strålningsskada i Torsås kommun och svarar på följande frågor: 
 
1. Vilka är dessa generella regler som gäller för Torsås kommun när det gäller 
    strålning från masterna? 
 
2. Vad är det för riktlinjer och rekommendationer som finns som Ni politiker och 
    ansvariga i frågan går på? 
 
3. Vilket utrymme finns det i dessa generella regler, riktlinjer och rekommenda- 
    tioner som finns för oss människor?  
    Vi som redan är skadade av strålningen som finns, oss som påverkas av  
    den 24 timmar/dygn, vi som har strålningen även i våra sovrum. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-04-04: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att upprätta 
     förslag till svar på brevet från Halina Petersson samt 
 
att redovisa svaret vid kommunstyrelsens sammanträde 2006-05-02. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-08-22 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson föredrar ärendet. 
 
Svar på öppet brev från Halina Petersson föreligger från kommunstyrelsens ordförande 
Håkan Algotsson. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att föreliggande svar från kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson på inlämnat 
     brev översändes till Halina Petersson. 
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Fortsättning § 152/06, Öppet brev från Halina Petersson 
 
 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-09-05 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s yrkar att ”För att ärendena skall bedömas annorlunda krävs det 
åtminstone att fullmäktige fattar ett policybeslut, som ger utrymme för byggnads-
nämnden att betrakta elöverkänslighet som skäl för bostadsanpassning” tas bort i 
Håkan Algotssons skrivelse till Halina Petersson.  
 
Jessica Lundgren, mp yrkar avslag på skrivelsen. 
 
Sören Bondesson, s yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag att godkänna 
föreliggande svar på skrivelsen och Jessica Lundgrens, mp förslag att avslå skrivelsen 
finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottet förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag att godkänna 
föreliggande svar och Roland Swedestams, s förslag att ”För att ärendena skall 
bedömas annorlunda krävs det åtminstone att fullmäktige fattar ett policybeslut, som 
ger utrymme för byggnadsnämnden att betrakta elöverkänslighet som skäl för 
bostadsanpassning” tas bort finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
arbetsutskottet förslag att överlämna föreliggande svar på skrivelsen till Halina 
Petersson. 
 
Reservation 
 
Jessica Lundgren, mp reserverar sig skriftligt mot beslutet, Bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande svar från kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
     på inlämnat brev från Halina Petersson. 
----- 
Exp till: 
Halina Petersson    
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KS § 153/06  
AU § 175/06 06/KS0141 
Förslag till ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att besluta om ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län enligt bifogat  
     förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att besluta om ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län enligt bifogat  
     förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 154/06  
AU § 174/06 06/KS0134 
Årsredovisning 2005 – Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2005 från Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2005 samt 
 
att bevilja förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i  
     Kalmar län ansvarsfrihet för 2005. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2005 samt 
 
att bevilja förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i  
     Kalmar län ansvarsfrihet för 2005. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 155/06 
AU § 186/06  06/KS0150 
Ansökan om medel från Kompetensstegen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson föredrar ärendet. 
 
Socialförvaltningen har för avsikt att ansöka om 150 Tkr för att öka kunskapen inom 
kost och nutrition och dess betydelse för äldres hälsa (år två) samt att ansöka om 200 
Tkr för att öka kunskapen att hitta metoder för/samt att öka förändringsbenägenheten i 
organisationen (år tre). 
 
Kommunstyrelsen ska stå bakom ansökan som ska skrivas under av kommunstyrelsens 
ordförande innan augusti månads utgång, för att äga sin giltighet. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2006-06-26 § 73 att föreslå kommunstyrelsen att 
socialnämnden ansöker om medel från Kompetensstegen motsvarande 150 Tkr för år 
två samt 200 Tkr för år tre. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ansöka om medel från Kompetensstegen motsvarande 150 Tkr för år två och 
     200 Tkr för år tre samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att skriva under  
     ansökan samt 
 
att delge beslutet till kommunstyrelsen 2006-09-05. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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KS § 156/06  
AU § 176/06 04/KS0166 
Vägsträckning söder Torsås sågverk, Torsås 5:2 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson föredrar ärendet. 
 
Byggnadsnämndens protokoll 2006-06-26 föreligger. 
 
Vatten och Samhällsteknik, Kalmar har upprättat förslag till utformning av 
vägsträckning söder Torsås sågverk, Torsås 5:2 med flera, Torsås kommun. 
 
Plansamråd har 2006-06-13 ägt rum med företrädare för Länsstyrelsen, Håkan 
Algotsson och Anders Walterson. 
 
Efter diskussion blev Länsstyrelsen och Torsås kommun överens om att ärendet ska 
behandlas enligt reglerna för samråd om arbetsföretag enligt 12:6 i Miljöbalken. När 
vägsträckningen är klarlagd mera i detalj sändes begäran om samråd till Länsstyrelsen. 
Av handlingar som upprättas till ärendet bör framgå huvuvida eventuella skyddade 
biotoper (till exempel stenmurar) berörs eller till exempel strandskydd om sådant 
berörs. Eventuella dispenser för dessa områdesskydd behandlas av Länsstyrelsen 
samtidigt med 12:6 samrådet. 
 
Samrådsyttrande föreligger från Länsstyrelsen Kalmar län 2006-06-26. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunalteknik att påbörja upphandling och byggnation av ny 
     vägsträckning söder Torsås sågverk, Torsås 5:2 med flera.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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KS § 157/06  
AU § 169/06 06/KS0136 
Önskemål om fritidsaktiviteter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar till kommunstyrelsen och 
kultur och fritidsnämnden för kännedom en sammanställning över önskemål om 
fritidsaktiviteter från elever på kommunens olika skolor. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera sammanställningen över önskemål om fritidsaktiviteter från elever på  
     kommunens olika skolor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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KS § 158/06  
AU § 167/06 06/KS0131 
Avtal föräldrautbildning för adoptivföräldrar 
 
Ärendebeskrivning 
 
För den södra länsdelens räkning har Kalmar kommun tagit på sig att ombesörja att 
ge blivande adoptivföräldrar möjlighet till utbildning. 
 
Det tjänstemannaförslag som lades fram att en avgift ska tas ut, 1 500 kronor per par 
och 1 000 kronor för ensamstående fick inget gehör i övriga kommuner. Detta 
innebär att Torsås kommun är den enda kommun som har för avsikt att ta ut en 
avgift. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-05-31 § 43 att erbjuda blivande adoptivföräldrar 
föräldrautbildningen avgiftsfritt. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera socialnämndens beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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KS § 159/06  06/KS0106 
Rök – och parfymfri under arbetstid 
 
Ärendebeskrivning 
 
Dofter och parfymer är ett hinder för att samhället ska bli tillgängligt för alla. Enligt 
den nationella handlingsplanen för handikappolitiken som antagits av riksdagen är 
målet att samhället ska göras tillgängligt för funktionshindrade till år 2010. 
 
Flera kommuner och landsting har nu policy att anställda ska vara rökfria under 
arbetstid. En motsvarande policy borde finnas också för parfymer/parfymerade 
produkter. 
 
Astma- och Allergiföreningen i Kalmar med omnejd hoppas att kommunen antar en 
policy där det slås fast att personal anställda inom kommunen ska vara rök- och 
parfymfria under arbetstid. 
 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar att det för närvarande inte finns något 
behov av en generell policy om rök- och parfymfri personal. Frågan får hanteras om 
problem uppstår. Vad gäller personal som upplever problem med rök- och 
parfymlukter finns det redan reglerat via kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
om vilka skyldigheter varje chef har att säkerställa arbetsmiljön för underställda. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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KS § 160/06 06/KS0155  
Hyreskontrakt Torsås 11:1 PRO-stugan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på hyreskontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Torsås Pensionärs-
förening PRO gällande fastigheten Torsås 11:1. 
 
Fastigheten uthyrs till hobbylokal och gäller från och med 2006-10-01. 
 
Hyresgästen svarar för kostnaderna för VA, renhållning, trädgårdsskötsel, sotning samt 
tillsyn av fastigheten. Underhåll av fastigheten sker genom överenskommelse med 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag på kontrakt mellan Torsås kommun och Torsås  
     Pensionärsförening PRO gällande Torsås 11:1,  
 
i övrigt notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Torsås Pensionärsförening PRO 
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KS § 161/06  

AU § 170/06  

KF § 67/06 06/KS0124 
Medborgarförslag – Va kustnära söder om Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående Va kustnära söder om Bergkvara från Leif Lindberg och 
Bert Appert föreligger. 
 
Leif Lindberg och Bert Appert vill att lösningen av VA-frågan ska ses som en offensiv 
infrastruktursatsning med perspektiv på framtida möjligheter. Att få bort den ”döda 
hand” som i decennier förhindrat ny bebyggelse utefter denna del av vår vackra kust. 
 
Intresse för kustnära boende är stort. 
 
Hur stor satsning som är skälig kan bara fastställas, om man i detta ärende börjar i rätt 
ände – med ett framåtsiktande grundligt planarbete och gör det nu. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphandling och planarbete kan påbörjas först efter att Länsstyrelsen lämnat beslut 
     om tillståndsansökan för Bergkvara Avloppsreningsverk. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlämna ärendet till tekniska nämnden för yttrande. 
----- 
Exp till:  
Tekniska nämnden 
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KS § 162/06  
AU § 144/06  
AU § 59/06  
KF § 20/06 06/KS0011 
Motion angående upphandling av kaffe och the 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp hemställer i en motion att Torsås kommun 
fortsättningsvis endast köper in rättvisemärkt kaffe och the.    
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 
 
att remittera motion till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till inköpssamordnare Kent Frost för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-05-30 
 
Rättvisemärkt bidrar till att 
 
* Arbetare och odlare får skäligt betalt för det arbete de utför, 
* Motverka barnarbete, 
* Främja organisationsrätten, 
* Motverka diskriminering på grund av kön, hudfärg och tro, 
* Uppmuntra ekologiskt odlande. 
 
Ekonomichef Kent Frosts yttrande: 
 
Rättvisemärkt i Sverige ägs av Svenska kyrkan och LO gemensamt. Ska vi ställa krav 
på rättvisemärkt kaffe/te vid upphandling strider detta mot Lagen om offentlig 
upphandlings avsnitt om diskriminering. Istället talar man idag om etiskt odlat kaffe/te 
och där uppfyller rättvisemärkt kraven. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vid nästa upphandling ställa som krav att etiskt odlat kaffe/te finns med som  
     urvalskriterier, 
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forts § 162/06 Motion – Rättvisemärkt kaffe/te 
 
 
 
 
att notera ekonomichef Kent Frost yttrande samt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vid nästa upphandling ställa som krav att etiskt odlat kaffe/te finns med som  
     urvalskriterier, 
 
att notera ekonomichef Kent Frost yttrande samt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 163/06  
AU § 145/06  
AU § 58/06  
KF § 23/06 06/KS0011 
Motion angående Ge barnen och de äldre den bästa maten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp hemställer i en motion att ge barnen och de äldre den 
bästa maten.    
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-03-07 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp föreslår: 
 
1. att all mjölk som serveras i kommunen ska var ekologisk senast 2007, 
2. att fullmäktige uppdrar åt en arbetsgrupp, förslagsvis bestående av hus- 
     mödrar i tillagningsköken och intresserade politiker, att till fullmäktige innan  
     2007 återkommer med ett förslag till måldokument, där det framgår hur och i  
     vilken takt andelen ekologiska och närproducerade råvaror ska öka i kom- 
     munens kostverksamhet, 
3.  att det genomförs en utbildning/inspirationsdag om ekologisk mat i storkök  
     för samtliga köksanställda, 
4.  att Torsås kommun undersöker möjligheterna till att ha en distributions- 
     central tillsammans med Kalmar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
     inköpssamordnare Kent Frost för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-05-30 
 
Socialnämnden beslutar 2006-04-25 § 34 att motionärens förslag tas i beaktande i 
samband med ett beslut om den framtida måltidsverksamhetens tillhörighet och 
organisering i Torsås kommun och därmed anse motionen besvarad. 
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Fortsättning § 163, Motion – Ge barnen och de äldre den bästa maten 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-03-30 § 29 att ej tillstyrka punkt 1 och 2, 
då det ej är ekonomiskt försvarbart att servera ekologisk mat och dryck förrän bevis 
föreligger att densamma är överlägsen annan mat och dryck. 
 
När det gäller punkt tre ställa sig positiva till anordnande av föreslagen utbildning för 
anställda inom köken. 
 
Punkt fyra anser barn- och utbildningsnämnden att det först kan utredas, då en 
förändrad av måltidsorganisation genomförts i kommunen. 
 
Yttrande från ekonomichef Kent Frost när det gäller ekologisk mjölk så kan man redan 
idag köpa detta om man är beredd på att ta extrakostnaden.  
 
Vad gäller närproducerat och ekologiskt odlat kan man sätta likhetstecken på detta. 
Ekologiskt odlat finns redan idag hos avtalsleverantörer, fast med ett merpris på 40 – 
50 %. Leverantörer av närproducerade livsmedel/råvaror kan mycket väl deltaga i vår 
upphandling. Detta ska kunna förenklas om dessa antingen utnyttjar de distributions-
centraler/grossister som finns eller skapar en egen central exempel som ekonomisk 
förening. Distributionen till storköken är ju också miljöbetingad genom att en grossist 
kommer med flera produkter. 
Men oavsett om centralen ska vara samägd av två eller flera kommuner eller vara 
privatägd gäller lagen om offentlig upphandling vid upphandling och därmed 
konkurrensutsättas. 
 
Yrkanden 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, tillsammans med Irma Folkesson, c 
och Mona Magnusson, m yrkar avslag på punkt 1, att all mjölk som serveras i 
kommunen ska var ekologisk senast 2007. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå punkt 1, att all mjölk som serveras i kommunen ska var ekologisk  
     senast 2007, 
 
att punkt 2, 3 och 4 hänskjuts till den framtida kostorganisationen samt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
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Fortsättning § 163, Motion – Ge barnen och de äldre den bästa maten 
 
 
Yrkande och propositioner 
 
Jessica Lundgren, mp och Roland Swedestam, s yrkar att även punkt 1 hänskjuts till 
den framtida kostorganisationen. 
 
Mona Magnusson, m yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Jessica 
Lundgrens, mp tillsammans med Roland Swedestams, s förslag finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Jessica Lundgren, mp och Roland Swedestams, s 
förslag att hänsjuta ärendet till den framtida kostorganisationen. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att hänskjuta hela ärendet till den framtida kostorganisationen. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 164/06  

AU § 171/06  

AU § 56/06  

KF § 26/06 06/KS0011 
Motion angående start av ett hälsocentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Söderholm, Madeleine Blomberg och Kjell Johansson samtliga kd, hemställer 
i en motion att starta ett hälsocentrum med nära samarbete mellan kommunen, företag, 
företagshälsan, dietist och någon som kan stimulera samtliga kommuninvånare att bli 
mer aktiva i sin vardag. 
 
Kristdemokraterna vill starta ett hälsocentrum där den enskilde människan kan få hjälp 
med allt på samma ställe: 
 
* Fysisk aktivitet 
* Goda mat- och dryckesvanor 
* Stressbehandling 
* Friskvård 
* Nikotinavvänjning 
* Uppsökande verksamhet.   
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
     kultur- och fritidsnämnden för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-08-08 
 
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2006-03-30 § 28, socialnämnden 2006-04-
25 § 35 och kultur- och fritidsnämnden 2006-06-15 § 56 föreligger. 
 
Av de synpunkter som inhämtats från nämnderna framgår att barn- och utbildnings-
nämnden samt kultur- och fritidsnämnden anser att inrättande av ett särskilt 
hälsocentrum är obehövligt då beslut tagits att inrätta en familjecentral hösten 2006. 
 
Socialnämnden ser det som en uppgift för det lokala folkhälsorådet i Torsås att arbeta 
fram förslag för förebyggande folkhälsoarbete i kommunen. 
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forts § 164/06, Motion – Start av ett hälsocentrum 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att det lokala folkhälsorådet i Torsås idag arbetar med förebyggande folkhälsoarbete,      
 
att avvakta inrättande av hälsocentrum då beslut har tagits att inrätta en familjecentral  
     hösten 2006  och denna kommer att ha likartade uppgifter samt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att det lokala folkhälsorådet i Torsås idag arbetar med förebyggande folkhälsoarbete,      
 
att avvakta inrättande av hälsocentrum då beslut har tagits att inrätta en familjecentral  
     hösten 2006  och denna kommer att ha likartade uppgifter samt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 165/06  

AU § 178/06  

KS § 11/06  

AU § 282/05  

AU § 260/05  

KF § 88/05 05/KS0014  
Motion – Res med klimatet i tankarna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, Miljöpartiet de Gröna hemställer i en motion: 
 
* att vid upphandling av nya leasingbilar så ska det ställas krav på att  
   bilarna ska kunna köras på något förnyelsebart bränsle, 
* att alla som kör i tjänsten, både politiker och tjänstemän ska utbildas i  
   ecodriving,  
* att en resepolicy tas fram med syfte att kunna påverka utsläppen av  
   klimatgaser vid körning i tjänsten, 
* att kommunen införskaffar ett lämpligt antal gröna kort från KLT för att  
   främja användandet av kollektivtrafik vid resor i tjänsten,  
* att kommunen införskaffar Commeokort för att underlätta för tågresor i 
   tjänsten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från inköpsansvarig Kent Frost. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-12-13 
 
Synpunkter från ekonomichef tillika inköpssamordnare Kent Frost föreligger. 
 
Kontakt har tagits med motionären 2005-12-12 per telefon. Svaret har 
kommunicerats med motionären. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna ekonomichef tillika inköpssamordnare Kent Frost förslag till 
     svar på inlämnad motion, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
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forts § 165/06, Motion – Res med klimatet i tankarna 
 
 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-17: 
 
Jessica Lundgren, mp anser att inköpssamordnare Kent Frosts svar på motionen inte 
är svar på hennes motion.  
 
Jessica Lundgren, mp vill att politikerna tar ställning till hennes att-satser i 
motionen 
 
1 att vid upphandling av nya leasingbilar så ska det ställas krav på att  
   bilarna ska kunna köras på något förnyelsebart bränsle, 
2 att alla som kör i tjänsten, både politiker och tjänstemän ska utbildas i  
   eco-driving, 
3 att en resepolicy tas fram med syfte att kunna påverka utsläppen av  
   klimatgaser vid körning i tjänsten, 
4 att kommunen införskaffar ett lämpligt antal gröna kort från KLT för att  
   främja användandet av kollektivtrafik vid resor i tjänsten, 
5 att kommunen införskaffar Commeokort för att underlätta för tågresor i  
   tjänsten. 
 
Kommunen som stor drivmedelskund skulle kunna ställa krav på mackägarna att 
investera i pumpar med alternativa bränslen, vilket skulle gynna övriga 
kommunmedborgare som valt att satsa på bilar som körs med alternativa bränslen. 
 
Yrkanden 
 
Hans-Olof Berg, c och Magnus Holmebrant, s yrkar återremittering till 
arbetsutskottet för komplettering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-07-17: 
 
att återemittera 1:a att-satsen till arbetsutskottet för komplettering samt  
 
att 2:a till 5:e att-satsen beaktas i arbetet vid framtagande av en ny  
     resepolicy. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-08-22 
 
Kent Frost, ekonomichef föredrar ärendet. 
 
Förslag på regler för resor i tjänsten föreligger. 
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fortsättning § 165/06, Motion – Res med klimatet i tankarna 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänsyn till upprättat förslag till regler för resor i tjänsten anse 1:a och 
     3:e att-satsen besvarad, 
 
att i samband med budgetarbetet för 2007 beakta 2:a att-satsen om att utbilda 
     politiker och tjänstemän i eco-driving samt 
 
att återkomma med beslut gällande 4:e och 5:e att-satsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänsyn till upprättat förslag till regler för resor i tjänsten anse 1:a, 3:e, 
     4:e och 5:e att-satserna besvarade, 
 
att i samband med budgetarbetet för 2007 beakta 2:a att-satsen om att utbilda 
     politiker och tjänstemän i eco-driving. 
 ----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 166/06   
Anmälan av beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2006-05-16, 2006-05-30, 2006-06-14, 2006-08-08 och 
2006-08-22. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan.  
----- 

 
 
 
 
 
 
 


