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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 31 maj 2005, kl. 08.30 – 12.30 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c ordförande  
 Roland Swedestam, s 
 Anders Walterson, c 
 Mona Magnusson, m 
 Siv Eriksson, s  
 Evy Svensson, m, tjg ers § 126-130, 141-146, ej tjg ers 131-140 
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Ingemar Skotheim, Torsås Fastighets AB § 126 
 Per Dahlgren CapUrval AB § 137 
 Irma Folkesson, ordförande barn- och utbildningsnämnden § 137 
 Ann-Britt Mårtensson, ledamot barn- och utbildningsnämnden § 137 
 Christer Andersson, ledamot personalutskottet § 137 
 Per Lindberg, personalchef § 137 
   
   
     
  
Utses att justera Roland Swedestam 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-06-02 
plats och tid  
  
Underskrifter  Paragrafer 126 - 146  

    
    
 Sekreterare Yvonne Nilsson  
    
    
 Ordförande Håkan Algotsson   
     
   
 Justerande Roland Swedestam 
   
   
                                                                    ANSLAG/BEVIS 
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Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Yvonne Nilsson, assistent   
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AU § 126/05  05/KS0098 
Förvärv av mark, Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Ingemar Skotheim Torsås Fastighets AB angående 
planering av en ny panncentral till Brod 1:40, Sophiagården och Solgläntan. 
 
Panncentralen beräknas att uppföras på åkermark öster om Sophiagården.  
 
På grund av den valda placeringen behövs en grusad transportväg runt 
Solgläntan som ansluts till Stommagatan. Vägen behövs dels för att uppföra 
centralen men även för bränsletransporter. Transporter som kommer att ske 
med bulkbil. Vägens bredd min 3,5 m som kommer att anpassas för denna typ 
av transporter. 
 
Tillstånd för grävningsarbete har inhämtats från Länsstyrelsen i Kalmar i 
enlighet med kulturminneslagen. 
 
För att undvika ett servituts förfarande har kontakt tagits med markägare till 
Gunnarstorp 5:20 om att få förvärva mark för byggande av väg. Diskussion om 
ytan har inletts men ej slutförts i dagsläge. 
 
För att kunna bygga en väg hemställer Torsås Fastighets AB om att få för- 
värva ett markområde i anslutning till Solgläntan. 
Se vidare aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att medge Torsås Fastighets AB förvärv av ett markområde för byggande av  
     väg i Söderåkra enligt bifogat förslag.  
-----    
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AU § 127/05  05/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.   
 
Halina Petersson anhåller i ett öppet brev till kommunstyrelsens ledamöter om 
att få hjälp för att kunna bo kvar i sitt hem. Halina Petersson begär att Torsås 
kommun tillskriver regering och kommunförbund om direktiv om agerande i 
denna situation. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----    
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AU § 128/05  05/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.    
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----    
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AU § 129/05  
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 2005-05-03 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist ger en lägesrapport i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist redovisar förslag på köpekontrakt för del av 
Applerum 4:19. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt för del av Applerum 4:19. 
----- 
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AU § 130/05 04/KS0093 
Planärende - Applerum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan från fastighetsägare till Applerum 5:58 har inkommit till kommun-
styrelsens ordförande Håkan Algotsson om att eventuell få köpa mark på en 
del av Applerum 5:6 i anslutning till sin fastighet. Marken är grönområde vilket 
innebär att en planändring måste ske. 
 
Kommunstyrelsen avslog 2004-05-04 en framställan från fastighetsägaren om 
att få köpa mark på del av Applerum 5:6.    
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-02-01 § 25 att avslå en detaljplaneändring  
på fastigheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att vidhålla tidigare beslut 2005-02-01 § 25 om planändring i området. 
----- 
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AU § 131/05 05/KS0093 
Ansökan om bidrag – Bodens Soldathem 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den grundläggande tanken med detta soldathem är att vara ett ”reservhem” 
under tiden våra ungdomar befinner sig i Boden. Här på soldathemmet finns 
möjlighet att bl.a. nyttja Internet, en del av de värnpliktiga får sitt kvällsfika 
härifrån, spela biljard, läsa tidningar mm. 
 
Soldathemmet erbjuder en drogfri miljö, där alkohol och andra droger inte 
accepteras. 
 
Bodens soldathem ansöker om ett bidrag till att bygga ut soldathemmet med  
ca 300 kvm. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att avslå ansökan om bidrag till utbyggnad av soldathemmet i Boden.  
----- 
Exp. till: 
Stiftelsen Konung Oskar II Soldathem 
Drottninggatan 49 
961 45 Boden     
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AU § 132/04 05/KS0087 
Inbjudan att medverka i Mångkulturåret 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen inbjuder landets samtliga kommuner att delta i Mångkulturåret 
2006. 
 
Syftet med Mångkulturåret 2006 är att fördjupa kunskapen om betydelsen av 
etnisk och kulturell mångfald inom kulturlivet, så att utveckling mot en ökad 
mångfald stärks inom landet kulturverksamheter.   
 
Mångkulturåret 2006 är en del av en långsiktig satsning för att kulturen bättre 
ska spegla och införliva den etniska och kulturella mångfald som finns i dagens 
Sverige. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till kultur och fritidsnämnden för handläggning av  
     ärendet. 
----- 
Exp till: 
Kultur och fritidsnämnden 
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AU § 133/05 
AU § 139/04  04/KS0168  
Sjöfartsmuseet, befrielse från VA-avgift 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Rune Fransén informerar om ärendet. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2004-08-10 § 77 att skrivelsen från Bergkvara 
hembygdsgille angående befrielse från Va-avgift remitteras till Kommun-
styrelsen som är ägare till fastigheten. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt Kultur och fritidsnämnden att återkomma till arbetsutskottet med  
     en redovisning av kostnadsbilden för uthyrning av sjöfartsmuseet. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kultur- och bibliotekschef Karin Seebass redovisar i skrivelse att kostnaden för 
att hyra Sjöfartsmuseet i Bergkvara är 500 kronor/kväll. Kultur- och fritids-
nämnden hyrde lokalen vid sex tillfällen under sommaren 2004. 
 
Hembygdsgillet hyr idag Sjöfartsmuseet hyresfritt av Bergkvara Hamn & 
Stuveri AB samt att inga hyresavtal finns. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att hemställa åt Bergkvara Hamn & Stuveri AB att teckna hyresavtal med 
     Hembygdsgillet, 
 
att vid andrahandsuthyrning ska Hembygdsgillet ta ut hyra med full kostnads-  
     teckning samt 
 
att avslå begäran om befrielse för vatten- och avloppsavgifter för Sjöfarts- 
     museet. 
----    
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AU § 134/05 
KF § 17/05 
KS § 56/05 
AU § 48/05  05/KS0048 

Överlåtelse av kommunalförbundets skolor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län bildades 1 januari 
1999 av de tolv kommunerna i Kalmar län. Förbundet har tre naturbruksgym- 
nasier, Ingelstorpskolan i Smedby, Helgeboskolan i Ålem och Valstadskolan i 
Gamleby. 
 
På uppdrag av direktionen har presidiet fört överläggningar med olika intres- 
senter i syfte att avyttra skolorna. Vägledande principer har varit att samtliga 
kommuner skall gå skadeslösa ur affären samt att säkerställa skolornas 
fortlevnad. 
 
Direktionen tog principbeslut om att Kalmar kommun övertar Ingelstorpskolan 
och att Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge övertar Helgesbo- 
skolan och Valstadskolan för att driva dem som friskolor. 
 
Övertagande av skolorna skall ske 2006-01-01. 
 
Principbeslutet är viktigt eftersom Hushållssällskapet måste lämna en ansökan 
om friskola till Skolverket före den 1 april 2005 för att kunna starta friskola 
2006. 
 
Kalmar kommun utreder tillsammans med Kalmarsunds Gymnasieförbund för- 
utsättningarna för ett köp av Ingelstorpskolan och ett slutligt ställningstagande 
sker efter det att Kalmarsunds Gymnasieförbunds utredning har slutförts. 
 
Direktionen för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län före- 
slår medlemskommunerna besluta: 
 
att godkänna direktionens för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i 
Kalmar län fattade principbeslut om en försäljning av Ingelstorpskolan till Kal- 
mar kommun och försäljning av Helgesboskolan och Valstadskolan till Hus- 
hållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge med förbehåll om Kalmar 
kommuns ställningstagande,  
 
att tillstyrka Hushållningssällskapets ansökan om friskola för Helgesboskolan 
och Valstadskolan,  
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forts § 134/05, Överlåtelse av kommunförbundets skolor 
 
 
 
att överlåtelsen sker den 1 januari 2006 samt 
 
att Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna avvecklas från och med  
      2007-01-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag från direktionen för Kommunalförbundet  
     Naturbruksgymnasiet i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c föreslår att ärendet lyfts ur 
dagens ärendelista för att återkomma till ett kommande sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-04-27: 
 
att när överenskommelse träffat mellan berörda intressenter återkomma med  
     ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson ger en lägesrapport i ärendet.  
 
Regionförbundets Primärkommunala nämnd tar upp ärendet vid deras 
sammanträde 2005-06-02. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen. 
----    
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AU § 135/05 05/KS0048 
Ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
HS Naturbruksgymnasium AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och 
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun fr.o.m den  
2 januari 2006.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till barn och utbildningsnämnden för synpunkter på  
     ansökan. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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AU § 136/05 
KS § 36/05 
AU § 42/05 
KS § 17/05 
AU § 9/05  04/KS0264 

Förfrågan om finansiell samordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riksdagen ger i lagen 2003:1210 möjlighet till finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, landsting 
och kommun i syfte att få en effektiv resursanvändning. 
 
Styrelsen för Kalmar läns allmänna försäkringskassa har 2004-12-02 beslutat 
att försäkringskassan ska ingå som en part i ett samordningsförbund för 
finansiell samordning enligt ovanstående lag. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att kontakta  
     närkommunerna för att höra deras uppfattning i ärendet samt  
 
att återkomma till arbetsutskottets sammanträde 2005-01-25. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson medverkar vid 
Regionförbundets Primärkommunala nämnds sammanträde 2005-02-03 där 
frågan om finansiell samordning kommer att diskuteras. 
 
Ett beslut om att delta i finansiell samordning samt eventuella synpunkter skall 
vara Kalmar Läns Allmänna Försäkringskassa tillhanda senast 2005-02-28. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om en eventuell 
     deltagande i finansiell samordning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att upprätta ett  
     yttrande till svar. 
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forts § 136/05, Förfrågan om finansiell samordning 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson fick i uppdrag av arbets-  
utskottet 2005-02-15 § 42 att upprätta ett yttrande till svar, vilket utsänts till 
ledamöterna inför dagens sammanträde. 
 
Inlämnande av yttrande är förlängt till 2005-03-15.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-03-01: 
 
att godkänna föreliggande yttrande till svar om finansiell samordning. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Underlag för beslut om deltagande i finansiell samordning föreligger från 
Försäkringskassan. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Anders Henriksson, Försäkringskassan till kommunstyrelsen  
     sammanträde 2005-06-07 för en redogörelse av underlaget för beslut om 
     deltagande i finansiell samordning. 
----- 
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AU § 137/05  
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 2005-05-03: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Vid dagens sammanträde medverkar Per Dahlgren CapUrval AB, personal- 
chef Per Lindberg, barn- och utbildningsnämndens ordförande Irma Folkesson,  
ledamöter Ann-Britt Mårtensson och Christer Andersson. 
 
Per Dahlgren informerar om resultatet av rekrytering av ny skolchef. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 138/05  05/KS0094 
Rapport Samverkan mellan gymnasieskolor i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag av kommunalråd Håkan Algotsson, Torsås kommun och ord-
förande Anders Andersson, Kalmarsunds Gymnasieförbund har Eric Rydén 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört en rapport – Samverkan mellan 
gymnasieskolor i Torsås. 
 
I Torsås med drygt 7 000 invånare finns två separata gymnasieskolor med två 
olika huvudmän nämligen: 
* Mjölnerskolan (Kalmarsunds Gymnasieförbund) samt 
* Korrespondensgymnasiet (Torsås kommun). 
 
Statliga beslut har fattats om reformering av gymnasieskolan 2007 enligt 
propositionen Kunskap och kvalitet – elva steg för utveckling av gymnasie-
skolan (prop 2003/04:140). Andra centrala beslut kan komma att påverka 
gymnasieskolorna i Torsås. Elevutvecklingen, ökad konkurrens, efterfrågan 
och s.k frisök och ekonomiska förutsättningar är andra motiv för nya över-
väganden om gymnasiestrukturen. 
 
Torsås kommun och Kalmarsunds Gymnasieförbund har gemensamt initierat 
en översyn av möjligheter till olika samverkansformer för gymnasieverksam-
heten i Torsås. 
 
Syftet med föreliggande studie är att utröna förutsättningar och konsekvenser 
av en ökad samverkan och samordning mellan frivilliga skolverksamheterna i 
Torsås på kort och lång sikt. Speciellt fokus ska därvid riktas mot ekonomiska 
konsekvenser av samverkan/samordning. Se vidare aktbilaga. 
 
Gemensam genomgång för kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och 
utbildningsnämndens presidie sker 2005-06-21 i Kalmar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
 ----- 
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AU § 139/05  

KS § 87/05  

KF § 46/04  

KS § 92/04  

AU § 121/04 04/KS0139 
Avgift för förlorat terminskort 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i protokoll 2004-06-30 § 43 att en avgift tas 
ut av elever som förlorat sitt terminskort till skolbussen.  
 
En avgift på 25 kronor vid första tillfället, 50 kronor vid andra och 75 kronor vid 
tredje tillfället. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp reserverar sig mot beslutet. Bilaga 1. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Jessica Lundgren, mp yrkar avslag på avgift för förlorat terminskort. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner ha att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-09-29: 
 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp reserverar sig mot beslutet enligt tidigare skriftliga 
reservation. 
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forts § 139/05, Avgift för förlorat terminskort 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamot Irma Folkesson, c informerar om att en ökning har skett av trasiga  
terminskort vilket innebär ökad arbetsbelastning för skolkansliets personal. 
 
Förslag framkom att den taxa som gäller för förlorat terminskort även ska gälla för 
trasiga terminskort. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 
att med tillägget till kommunfullmäktiges beslut 2004-09-29 § 46, ”ska även gälla  
    trasiga terminskort ”. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Skrivelse från tf skolchef Bo Olsson föreligger.  
 
Då terminskorten blir avmagnetiserade av någon anledning går de ej att använda i 
bussarnas kortläsare. Dessa kort byts då ut på barn- och utbildningskontoret. 
Hittills under läsåret (till och med den 16 maj 2005) har 80 terminskort behövts 
bytas ut, medan 95 kort har tappats bort. Då terminskorten är av förhållandevis 
dålig kvalitet, vilket påtalats till KLT, kommer det att vara mycket svårt för 
personalen på barn- och utbildnings- kontoret att i varje enskilt fall avgöra om ett 
terminskort blivit förstört genom elevens eget slarv eller genom att kortet gått 
sönder i kortläsaren. 
 
Med hänvisning till detta hemställer tf skolchef Bo Olsson att ärendet ej går vidare 
till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att lämna inlämnad skrivelse från tf skolchef Bo Olsson utan åtgärd. 
----- 
Exp till: 
Tf skolchef Bo Olsson     
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AU § 140/05  
AU § 117/05  
AU § 87/05  
AU § 20/05 04/KS0239 
Kustvårdsplanen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kerstin Ahlberg, miljökontoret redogör för upplägget med kustvårdsplanen. 
 
Torsås kommun har genom ett givande samarbete med ett tiotal ideella 
föreningar blivit något av en föregångskommun vad gäller kustmiljöarbetet. 
De ideella föreningarna som med brinnande intresse och uppoffrande arbete 
bedriver kustvårdsarbete längs hela Torsås-kusten verkar gemensamt 
genom sin samorganisation, Torsås Kustmiljögrupp. 
 
Arbetet med kustvårdsplanen påbörjades hösten 1999 genom den första 
Kustmiljökonferens på fyrplatsen Garpen. Konferensen upprepades åren 
2001 och 2003 och har nu etablerats som ett regelbundet arrangemang 
vartannat år. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-01-25: 
 
att överlämna ärendet på remiss till partigrupperna, miljönämnden,  
     byggnadsnämnden, tekniska nämnden samt LRF,     
 
att synpunkter ska redovisas den 5 april 2005 till arbetsutskottet, 
 
i övrigt notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Synpunkter från Lantbrukarnas riksförbund, moderaterna Torsås, center-
partiet Torsås, Torsås socialdemokratiska Arbetarekommun, byggnads-
nämnden, tekniska nämnden och miljönämnden har inkommit. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-04-19: 
 
att uppdra åt Kerstin Ahlberg, miljökontoret att sammanställa inkomna  
     synpunkter samt 
 
att överlämna sammanställningen till arbetsutskottet senast 2005-05-31. 
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forts § 140/05, Kustvårdsplanen 
 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Vid dagens sammanträde informerade Mats Elgqvist, Håkan Larsson, Leif 
Lindberg, Birgitta Hedvall, Ulf Svensson från Kustmiljögruppen och teknisk 
chef Rune Fransén om inkomna synpunkterna från remissvaren gällande 
kustvårdsplanen. 
 
LRF önskar ett ökat samråd med lantbrukarna. 
 
Sammanfattning av remissvaren: 
 
* stödjer planen 
* kommunalt personell resurs 
* finansiering budgeteras 
* arbetsgrupp i kommunal regi samt representanter från kustmiljögruppen. 
 
Kustmiljögruppen kommer att ta fram en åtgärdsplan inklusive kostnads-
beräkning utifrån prioriteringarna i kustvårdsplanen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
att VA-lösning för området söder om Bergkvara, Skäppevik, Järnsida och 
     Södra Kärr gäller en lokal lösning dvs lokala reningsverk samt 
 
att beslut om övriga synpunkter tas efter det att Kerstin Ahlberg, miljö-  
     kontoret sammanställt de inkomna remissvaren. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Skrivelse från Torsås Kustmiljögrupp föreligger angående åtgärdsplan 
inklusive kostnadsberäkning utifrån prioriteringarna i kustvårdsplanen samt 
från Kerstin Ahlberg en sammanställning av remissyttrande gällande Torsås 
kommuns kustvårdsplan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tillsammans med företrädare för miljönämnden undersöka bidrags-  
     möjligheter, utreda skötsel och tillsyn av våtmarkerna samt diskutera  
     inventering och översyn av enskilda avlopp, 
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forts § 140/05, Kustvårdsplanen 
 
 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson tillsätta en  
     arbetsgrupp med företrädare för kommunen och lantbruksnäringen, 
 
att finansiering av planerade åtgärder upptas i budgetarbetet för 2006, 
 
att återkomma med ärendet vid arbetsutskottets sammanträde i augusti  
     2005. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Eknomichef Kent Frost  
Miljönämnden 
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AU § 141/05  
AU § 122/05 05/KS0006 
Räddningstjänstens framtida organisation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om räddningstjänstens framtida 
organisation – inriktning för det fortsatta arbetet. 
 
Räddningstjänsten i Emmaboda och Torsås kommuner har sedan flera år 
delat ledningsresurser. Genom vakanser i ledningsorganisationen under 
senare tid har detta samarbete fördjupats samtidigt som lednings-
organisationen inte har varit bemannad fullt ut.  
 
Ett nytt läge har nu uppstått genom att räddningschefen i Emmaboda har 
sagt upp sin anställning i kommunen från och med den 1 juli 2005. 
Kommunledningarna i de två kommunerna, i form av kommunstyrelse- 
presidierna, har därför fört diskussioner om hur det framtida samarbetet om 
räddningstjänsten kan utformas för att garantera resurser, kvalitet och 
kompetens inom räddningstjänstens verksamhetsområde i de två 
kommunerna. Se vidare aktbilaga. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2005-05-17: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist ger en information utifrån den gemensamma 
skrivelse från kommunchef i Emmaboda Ingemar Niklasson och kommun-
direktör Bo Lönnqvist om inriktning för det fortsatta arbetet med räddnings-
tjänstens framtida organisation.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag på inriktning för det fortsatta arbetet om 
     räddningstjänstens framtida organisation. 
----- 
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AU § 142/05  

KF § 30/05 05/KS0015 

Medborgarförslag – Politikerna upphör med att bryta mot kommunallagen 
(KL) och lagen om kommunal redovisning (KRL) och lämnar i stället 
korrekt information till oss kommuninvånare om kommunens årsresultat 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående politikerna upphör med att bryta mot 
kommunallagen (KL) och lagen om kommunal redovisning (KRL) och lämnar i 
stället korrekt information till oss kommuninvånare om kommunens årsresultat 
från Bert Appert föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta yttrande över inlämnat medborgarförslag från revisionen och 
     ekonomichef Kent Frost. 
----- 
Exp till: 
Revisionen 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 143/05  
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 E 22 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. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fastigheterna i kv Kajan 
har beviljats av Vägverket Region Sydost med 50 % av kostnaden för ny 
utfart på E 22. 
 
Tidigare fanns ett förslag till ny utfart via Rågvägen mot E 22 för kvarterets  
7 tomter. I samband med trafiksäkerhetsarbetet på E 22 diskuterades 
alternativa utfarter. Förslag fanns då att ny utfart för samtliga fastigheter i 
kvarteret skulle anläggas över fastigheten Kajan 27.  Det senare alternativet 
har nu aktualiserats. Vägverket har medgivit att medfinansiering gäller även 
om en ny utfart anläggs. Vägverket ställer dock som villkor att de berörda 
fastigheternas anslutningar till E 22 permanent säkras genom t ex servitut. 
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forts § 143/05, Kv Kajan, Bergkvara 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt tekniska chef Rune Fransén att fortsätta arbetet med mark-  
     lösen och servitutsrätt med anledning av byggnationen av ny väg samt  
 
att uppdra åt tekniska nämnden att påbörja arbetet med byggnationen av ny  
     väg i kv Kajan Bergkvara. 
----- 
Exp till: 
Teknisk chef Rune Fransén 
Tekniska nämnden  
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AU § 144/05  

AU § 116/05  

KS § 77/05  

AU § 88/05  

AU § 222/04  04/KS0259 
Upphandling sotning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skorstensfejarmästare Gunder Magnusson befattningen som skorstensfejar-
mästare i Torsås upphör 2005-06-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2004-12-14 § 222 att uppdra åt kommundirektör Bo 
Lönnqvist att påbörja rekrytering av ny skorstensfejarmästare. 
 
Vid dagens sammanträde ger kommundirektör Bo Lönnqvist en lägesrapport 
gällande pågående upphandling av sotning. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enl 6 kap 2 § SekrL. 
  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om att anbud har inkommit och att 
sammanställning pågår. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-05-03: 
 
att bemyndiga arbetsutskottet att slutföra upphandlingen angående sotning. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om att tre anbud har inkommit inom 
föreskriven tid från: 
 
Ängelholms Sotning & Ventilation AB, Ängelholm 
Lessebo Sotning & Ventilation AB, Skruv 
Hans-Christer Andersén, Listerby. 
 
Sammanställning av inkomna anbud har sammanställts tillsammans med 
Kalmar kommuns inköpskontor. 
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§ 144/05, forts Upphandling sotning 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att anta anbud från Ängelholms Sotning & Ventilation AB i enlighet med bilagd 
     anbudsutvärdering, 
 
att ett entreprenörsavtal för sotning/rengöring och brandskyddskontroll  
     upprättas för perioden 2005-06-01 – 2010-05-31 med möjlighet till  
     förlängning ytterligare 3 år i enlighet med 2005-04-12 avlämnat anbud. 
 
att underskrivet entreprenörsavtal föreläggs kommunstyrelsen för fastställelse 
     samt  
 
att ny taxa enligt antaget anbud föreläggs kommunfullmäktige för ställnings- 
     tagande. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Förslag på entreprenörsavtal för sotning/rengöring och brandskyddskontroll 
redovisas av kommundirektör Bo Lönnqvist. Se vidare aktbilaga.   
 
Efter antaget anbud kommer sotningstaxan att sänkas med 2,68 % jämfört  
med nuvarande taxa och därför måste kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut 
om sotningstaxan.  
Bastimpriset för sotning/rengöring sänks från nuvarande 336 kronor/tim till 327 
kronor/tim, varvid nytt beslut behövs även för taxan för brandskyddskontroll.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag på entreprenörsavtal för sotning/rengöring  
     och brandskyddskontroll. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag på ny sotningstaxa och ny taxa för brand- 
     skyddskontroll i Torsås kommun. 
----- 
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AU § 145/05  
AU § 125/05 05/KS0007 
Företagsbesök 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Mona Magnusson, m initierar frågan om företagsbesök för leda-
möterna i arbetsutskottet. En hel dag per år ska ledamöterna besöka ett antal 
företag i kommunen.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att upprätta ett förslag till  
     företagsbesök. 
 
Arbetsutskottet behandling 
 
Förslag på företagsbesök föreligger från kommundirektör Bo Lönnqvist.  
 
Företagsbesök kommer att göras 2005-06-16 hos: 
 
* Plåt & Spiralteknik, 
* Golfbanan i Norra Kärr, 
* TME Elektronikmontering 
* Övraby Lantbruk AB. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag på företagsbesök. 
----- 
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AU § 146/05  

KF § 15/05  

KS § 54/05  

AU § 35/05  

KF § 109/04  05/KS0001 

Förtäring i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktige sammanträde 2004-12-15 § 109 yrkar Lena 
Gustavsson, v att en utredning görs om förtäringen kan göras mer 
kostnadseffektiva vid kommunfullmäktiges alla sammanträden. 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Skrivelse från skolkökschef Elaine Svensson har inkommit med förslag på 
kaffeservering vid Torskolans matsal. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att inte förändra rutinerna vid förtäring i samband med kommunfullmäktiges  
     sammanträde.  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Att med hänvisning till den tjänstgörande personalen skall förtäring serveras vid 
cirka kl 20.00. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att förtäring skall serveras vid cirka kl 20.00  
 
i övrigt enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Lars Sjöholm, mp föreslår att varje ledamot medtar egen förtäring. 
 
Yrkanden och propositioner 
 
Lena Gustafsson, v, med instämmande av Christer Söderholm, kd och Roland 
Swedestam yrkar återremiss av ärendet. 
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forts § 146/05, Förtäring i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträde 2005  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet avgörs vid dagens sammanträde varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och nej = 
återremiss av ärendet avgavs 9 ja-röster, 23 nej-röster och 1 avstod. Kommun-  
fullmäktige har sålunda beslutat att återremittera ärendet för ytterligare be-
redning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-04-27: 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att ta kontakt med tf skolchef Bo  
     Olsson med anledning av antalet tjänstgörande personal vid kommun- 
     fullmäktiges sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att vidhålla tidigare beslut att inte förändra rutinerna vid förtäring i samband  
     med kommunfullmäktiges sammanträde samt 
 
att förtäringen ska serveras vid cirka kl 20.00. 
----- 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 


