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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås, tisdagen den 18 april 2006, kl. 08.30 – 11.35 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande  
 Roland Swedestam, s 
 Mona Magnusson, m 
 Anders Walterson, c 
 Irma Folkesson, c, tjg ers 
 Ewy Svensson, m,  tjg ers 
  
Övriga deltagande Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Bo Lönnqvist, kommundirektör § 98 - 103 
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AU § 89/06  06/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare bilaga 1. 
 
Öppet brev från Halina Petersson för kännedom till kommunstyrelsens 
ledamöter angående luftburet bredband. 
 
Skrivelse från Lars-Rune Jäverbrant, Medlem i Vågbrytaren Sydost ställt till 
Hans Wendell angående luftburet bredband. 
 
Skrivelse angående luftburet bredband från Ann-Helén Nilsson, Påryd ställt till 
kommunalråden i Kalmar län. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till nästa arbetsutskott inbjuda ansvarig för bostadsanpassningsbidrag för 
     redogörelse av regler och riktlinjer samt vad som tillämpas när det gäller  
     anpassning för elöverkänsliga, 
 
att notera inkomna skrivelser gällande luftburet bredband, 
 
i övrigt notera delgivningen.  
-----   
Exp till: 
Ansvarig för bostadsanpassningsbidrag 
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AU § 90/06  06/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 91/06  06/KS0078 
Förvärv av mark Bergkvara 2:1, del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Lars och Siv Carlén, Kajan 19 föreligger intresse av att få tilldelat mark av 
Torsås kommun på del av Bergkvara 2:1. 
 
Den tilltänkta marken gränsar till Carléns fastighet och den nyanlagda vägen i  
kvarteret Kajan.   
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till tekniska nämnden för infordran av synpunkter. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden     
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AU § 92/06 06/KS0086 
Policy - Hantering av e-post 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på hantering av e-post upprättat av kommunassist Yvonne Nilsson 
föreligger. 
 
Som tjänstemän i kommunen är vi skyldiga att tillgodose allmänhetens rätt till 
insyn. Den skyldigheten är oförändrad även när vi hanterar e-post. 
 
För e-post gäller samma offentlighets-, sekretess- och arkivregler som för 
”vanliga” brev. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att uppdra åt tf kommunchef att tillsammans med chefsgruppen upprätta 
     förslag på ett hanterbart arbetssätt inom förvaltningarna utifrån upprättad  
     policy samt  
      
att återkomma till arbetsutskottet med en redovisning av chefsgruppens  
     förslag  på hantering av policyförslaget. 
----- 
Exp till: 
tf kommunchef 
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AU § 93/06  
AU § 46/06 06/KS0049 
Drogpolitiskt handlingsprogram för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har som svar på en motion beslutat att ett drogpolitiskt 
handlingsprogram ska utarbetas. 
 
Med anledning härav har en arbetsgrupp tillsatts med företrädare för 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden 
samt folkhälsorådet. 
 
Remiss är utsänt på drogpolitiskt handlingsprogram för synpunkter, som 
ska vara socialnämnden tillhanda senast 2006-03-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att föreslå arbetsgruppen att förlänga remisstiden till 2006-04-30, 
 
att avvakta med beslut tills ärendet har varit hos partigrupperna. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-04-18 
 
Information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson om 
pågående remissprocess. 
 
Roland Swedestam, s påtalar att handlingsprogrammet som är mycket 
välarbetat borde minskas ner för att vara mer hanterbart.    
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att påtala för arbetsgruppen att upprättat program bör reduceras samt 
 
i övrigt notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Arbetsgruppen 
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AU § 94/06  

AU § 57/06  

KF § 25/06 06/KS0011 
Motion angående lagstöd för att få införa ett kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Söderholm, Madeleine Blomberg och Kjell Johansson samtliga kd, 
hemställer i en motion att tillskriva regeringen om nödvändigt lagstöd för att få 
införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Kristdemokraterna vill öka möjligheten för föräldrar att själv ta ansvar för hur 
man vill lösa sin barnomsorg.    
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-04-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-03-30 § 32 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen med tillstyrkande. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar bifall till barn- och 
utbildningsnämnden förslag att tillstyrka motionen. 
 
Roland Swedestam, s yrkar avslag på barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och 
Roland Swedestams, s yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Håkan Algotssons, c yrkande att tillstyrka motionen. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, s reserverar sig mot beslutet. 
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forts § 94/06, Motion angående lagstöd för att få införa ett kommunalt 
vårdnadsbidrag 
 
  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunen ansöker hos regeringen för att kunna införa ett kommunalt 
     vårdnadsbidrag, 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 95/06  

KF § 24/06 06/KS0011 
Motion angående Upprätta regler för ett system där föräldrar är 
dagbarnvårdare för egna och andras barn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Söderholm, Madeleine Blomberg och Kjell Johansson samtliga kd, 
hemställer i en motion att regler upprättas för ett system där föräldrar är 
dagbarnvårdare för egna och andras barn. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden 
     för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-04-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-03-30 § 33 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen med avstyrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstyrka inkommen motionen angående att regler upprättas för ett system 
     där föräldrar är dagbarnvårdare för egna och andras barn, 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 96/06  

KF § 127/04 05/KS0014 
Motion – Valfrihet inom barnomsorgen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Sten Bondesson, c hemställer i en motion att fler föräldrar till barn 
inom barnomsorgen ska kunna välja var de ska lämna sina barn. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-04-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-03-30 § 34 att förespråka att den 
så kallade Hedemoramodellen införs i Torsås kommun från och med hösten 
2006. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar bifall till barn- och 
utbildningsnämnden förslag att tillstyrka motionen. 
 
Roland Swedestam, s yrkar avslag på barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och 
Roland Swedestams, s yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Håkan Algotssons, c yrkande att tillstyrka motionen. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, s reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tillstyrka inkommen motionen att förespråka att den så kallade Hedemora- 
     modellen införs i Torsås kommun från och med hösten 2006, 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 97/06 06/KS0007 
Socialkontorets konsultkostnader 
 
Ärendebeskrivning 
 
Efter artikeln i Barometern 2006-04-15 angående socialkontorets konsult- 
kostnader initierar Roland Swedestam, s frågan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in till arbetsutskottets sammanträde från socialnämnden och 
     socialkontoret för information om socialkontorets konsultkostnader. 
----- 
Exp till 
Socialnämnden 
Socialkontoret 
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AU § 98/06  06/KS0084 
Boende vid Kalmarsund 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist. 
 
Initiativ har tagits av kommunstyrelsens arbetsutskott i Mörbylånga kommun till 
att anordna en bomässa, kustnära boende 2008. 
 
Aktiviteten avses utföras framförallt tillsammans med Borgholms, Kalmars och 
Mönsterås kommuner men även Torsås kan bli berörd. 
 
Skälet till denna samverkan är den byggnation som skett och sker i central- 
orternas före detta hamnområden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att till kontaktperson utse kommundirektör Bo Lönnqvist men  
 
att avvakta med ställningstagande tills det har framkommit mer information om 
     projektet.  
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen     
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AU § 99/06  06/KS0083 
Kommunal borgen till Matsleven i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist. 
 
Matsleven i Gullabo står på nytt inför ett ägarskifte. Nuvarande ägare måste på 
grund av sjukdom lämna affären. Diskussion förs med en ny intressent. 
Bankens krav för lån till checkkredit är att någon borgar för lånet. 
 
Enligt kommentarer till Kommunallagen framgår under ”Exempel på tillåtet stöd 
till företag” följande: 
 
När det enskilda initiativet viker eller faller bort på ett visst serviceområde som 
normalt hävdas av den privata företagsamheten, kan det uppkomma ett rättsligt 
utrymme för kommunala åtgärder som annars skulle betraktas som otillåtna. 
Denna kompetensgrund har särskild betydelse i glesbygdsområden där det har 
blivit allt längre mellan livsmedelsaffärerna och bensinstationerna. När 
servicenivån sjunker klart under det acceptabla kan kommunen ha rätt att 
ekonomiskt understödja enskilda näringsidkare för att garantera kommersiell 
service av en viss ministandard till hushållen. 
 
Konstateras kan att om Matsleven i Gullabo ska kunna starta upp på nytt krävs 
en borgen kommunal eller annan samt att Gullaboborna själva tar ansvar för 
köptroheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen  
-----     
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AU § 100/06 06/KS0021 
Månadsuppföljning av nämndernas budget mars 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget mars 2006. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera nämndernas budget mars 2006. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 101/06  

KS § 80/05  

AU § 93/05 05/KS0082 
Testamente från makarna Lilian och Torsten Antonsson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Makarna Lilian och Torsten Antonsson har i testamente daterat 2001-02-06 
förordat att 1 000 000 kronor ur deras kvarlåtenskap ska tillfalla Korre-
spondensgymnasiet 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 tacksamt mottaga testamenterade medel, 1 000 000 kronor i enlighet  
     med testamente daterat 2001-02-06. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om upprättat förslag till stadgar 
för Lilian och Torsten Antonssons donationsfond. 
 
Arbetsutskottets beslutar:  
 
att uppdra åt tf kommunchef Kent Frost undersöka villkoren i Handels- 
     bankens fonder. 
 
Föreslå kommunstyrelsen besluta:  
 
att efter justering av Fondens styrelse från kommunstyrelsen till barn- och 
     utbildningsnämnden i Torsås kommun godkänna upprättat förslag till 
     stadgar. 
----- 
Exp till: 
tf kommunchef Kent Frost 
Kommunstyrelsen 
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AU § 102/06 06/KS0085 
Anmälan delegationsbeslut inköp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-11-29 § 215 att ekonomichef Kent Frost 
som tillika är central inköpssamordnare bemyndigas för löpande verksam-
hetsupphandlingar att 
 
* fatta beslut om val av leverantör 
* själv underteckna avtalen samt 
* att alla tecknade avtal ska förtecknas och anmälas till kommunstyrelsens  
  arbetsutskott.  
 
Anmälan delegationsbeslut till och med 2006-03-31 föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottets beslutar: 
 
att notera anmälan delegationsbeslut inköp. 
----- 
Exp till: 
tf kommunchef Kent Frost  
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AU § 103/06 05/KS0188 
Information av Stefan Svéd, Vattenfall 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sven Svéd, Vattenfall ger en information om uppbyggandet av vindkraft i 
Kalmarsund. 
 
Vattenfall arbetar intensivt med att utveckla förnybar energi 
- Nya anläggningar 
- Befintliga anläggningar 
  och satsar på energislagen vind, vatten och bio. 
 
Tidplan för Trolleboda vindkraftpark: 
- Tillståndsprocessen inleds 2005 
- Tillståndsprocessen klar 2007-2008 
- Besluta av Vattenfalls styrelse 2007-2008 
- Upphandling klar 2008 
- Byggstart 2009 
- Drifttagning 2010 
 
Arbetsutskottets beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
   

 

 

 

 


