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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås, tisdagen den 2 maj 2006, kl. 08.30 – 11.15 
  
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Anders Walterson, c 
 Mona Magnusson, m 
 Siv Eriksson, s 
 Hans-Olof Berg, c tj ers 
   
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör § 106 - 114 
 Kent Frost, tf kommunchef 
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Lada och Roland Sjödahl § 106 
   
   
   
    
   
   
   
   
  
Utses att justera Mona Magnusson 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2006-05-09 
plats och tid  
  
Underskrifter  Paragrafer 106 - 118    

    
    
 Sekreterare Yvonne Nilsson  
    
    
 Ordförande Roland Swedestam  Anders Walterson § 110 
     
   
 Justerande Mona Magnusson 
   
   
                                                                    ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Kommunstyrelsens  
Arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum 2006-05-02   
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-05-09 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2006-05-31 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Yvonne Nilsson  
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AU § 106/06  
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 2006-04-18: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-05-02 
 
Lada och Roland Sjödahl, Växjö informerar om deras tankar inför ett 
övertagande av Gullaboaffären 2006-05-15. 
 
I samband med besöket överlämnades en hemställan om kommunal borgen för 
Ladas Lanthandel-Gullabo Eko AB. 
 
Som blivande ägare till Matsleven i Gullabo hemställs härmed om kommunal 
borgen för lån till checkkredit på 350 000 kronor samt en bankgaranti till Nära 
Dej-konceptet på 75 000 kronor. Sammanlagt 425 000 kronor. 
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forts § 106/06, Kommunal borgen till Matsleven i Gullabo 
 
 
 
Paret Sjödahl har bildat ett 100 000 kronors-bolag för driften av Matsleven i 
Gullabo. Bolagets bank är Långasjö Sockens Sparbank. 
 
En kommunal borgen är en av förutsättningarna för att Gullabobygden ska 
kunna bibehålla sin affär samt att Gullaboborna själva tar ansvar för köp-
troheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja kommunal borgen för lån till checkkredit på 350 000 kronor samt 
     en bankgaranti till Nära Dej-konceptet på 75 000 kronor. Sammanlagt  
     425 000 kronor. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 107/06 
AU § 104/06 
KS § 63/06  06/KS0090 
Budget 2007, plan 2008 - 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tf kommunchef Kent Frost informerar från budgetberedningen 2006-04-26.  
 
Finansiella mål 
Budgetöverskott 7 Mkr per år 
Soliditeten får inte minska, nyinvesteringar finansieras med 50 % egna medel 
Oförändrad utdebitering 
 
Budgetförutsättningar 
Löneökningar 3 % 
Ingen kompensation för prisökningar. 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt tf kommunchef Kent Frost att upprätta förslag till åtgärdsplan 
     anpassad till de nya förutsättningar enligt bifogad aktbilaga. 
----- 
Exp till: 
Tf kommunchef Kent Frost 
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AU § 108/06  06/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen.  
----- 
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AU § 109/06  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 § 110/06 
KS § 32/06 
AU § 22/06                                                                       06/KS0015 
Bidrag till samlingslokaler 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger följande ansökningar om bidrag till samlingslokaler 2005: 
 
Lokal/förening Bidrag 2005 Ansökan 2006 
Föreningen Garpens 
vänner 

  10 000: -   10 000:- 
 

Skruvemåla skolrotes 
byggnadsförening 

    5 000:-     5 000: - 

Gullabo 
Bygdegårdsförening 

  25 000: -   58 500:- 

Torsås 
Bygdegårdsförening 

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

Torsås 
Folketshusförening 

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

Norra Tång BK 
 

    5 000:-      5 000:- 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2006 enligt följande: 
 
Lokal/förening 
 

  

Föreningen Garpens 
vänner 

  10 000:-  

Skruvemåla 
skolrotes 
byggnadsförening 

    5 000:-  

Gullabo 
Bygdegårdsförening 

  25 000:- (med hänvisning till kommunstyrelsens 
  beslut 2004-02-03 § 13 att utbyggnaden inte innebär 
  att anslaget till driftsbidrag till samlingslokaler ökar) 

 

Torsås 
Bygdegårdsförening 

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

Torsås 
Folketshusförening 

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

Norra Tångs BK      5 000:-  

   
att finansiering sker genom ianspråktagande av konto 301 i 2006 års budget. 
   
Jäv   
Roland Swedestam, s deltar ej i beslutet. 
----- 
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AU § 111/06 06/KS0095 
Markförsäljning del av Torsås 4:2 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Janis Lindström om att få köpa del av Torsås 4:2,  
1.600 kvm. 
 
Förslag till köpekontrakt föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-04-04: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att till nästa kommunstyrelse-  
     sammanträde utreda vägfrågan. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige 
 
att godkänna en försäljning av del av Torsås 4:2, 1 600 kvm till Janis Lind- 
     ström, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och  
     kommundirektör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
----- 
Exp till: 
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AU § 112/06  

KS § 88/06  06/KS0079 
Markförsäljning Bergkvara 2:1 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Jan Thornell om att få köpa del av mark på 
Bergkvara 2:1 för uppförande av bostadshus. Marken ligger vid Skonertvägen i 
Bergkvara. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-04-04: 
 
att uppdra åt tekniska nämnden att se över principbeslutet om anslutnings- 
     avgift på obebyggda tomter samt 
 
att bemyndiga arbetsutskottet att försälja marken. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-05-02 
 
Yrkande 
 
Anders Walterson, c yrkar avslag på försäljning av mark på del av Bergkvara 
2:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna en försäljning av mark på del av Bergkvara 2:1 till Jan Thornell, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och  
     kommundirektör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
----- 
Exp till: 
Jan Thornell 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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AU § 113/06  
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 2006-04-18: 
 
att bjuda in till arbetsutskottets sammanträde från socialnämnden och 
     socialkontoret för information om socialkontorets konsultkostnader. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-05-02 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om bakgrunden till att konsultavtal 
tecknats med Vialin AB. 
 
Konsultuppdraget innebär arbetsledning och operativt deltagande i det löpande 
arbetet inom individ- och familjeomsorg (IFO). 
 
Avtalet gäller från och med V 6 2006 och tillsvidare i avvaktan på rekrytering av 
ordinarie personal. 
 
Avtalet med Vialin AB kostar Torsås kommun 750 kronor per timma inklusive 
sociala avgifter (exklusiva sociala avgifter cirka 525 kronor per timma). 
Resekostnad ersätts med ett rum på Möre Hotell vid övernattning mellan två 
(2) arbetsdagar. 
 
Tommy Falk är på plats i Torsås två (2) dagar per vecka och därutöver är Falk 
tillgänglig på telefon 24 timmar per dygn. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s yrkar att till arbetsutskottet 2006-05-16 ska samtliga 
kommunens konsultkostnader för år 2005 detaljredovisas. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till arbetsutskottet 2006-05-16 ska samtliga kommunens konsultkostnader 
     för år 2005 detaljredovisas, 
 
i övrigt notera informationen. 
----- 
Exp till 
Tf kommunchef Kent Frost 
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AU § 114/06 06/KS0051 
Geosecma konferens 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anders Walterson, c initierar frågan om varför it-tekniker Jonas Persson inte 
fick närvara vid Geosecmas konferens 2006-04-26--2006-04-27. 
 
Tf kommunchef Kent Frost svarar att när det gäller verksamhetssystem så 
ligger ansvaret på förvaltningarna.  
 
Systemansvarig för programmet Geosecma är byggnadsingenjör Christer 
Franzén. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Tf kommunchef Kent Frost 
Byggnadsingenjör Christer Franzén 

 

 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 12 av 15  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2006-05-02 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

 
AU § 115/06  06/KS0089 
Årsredovisning 2005 – Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkans- 
organ (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I 
samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende besluts-
organ. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse 
(direktion enligt KL 3 kap, 23 ½) som beslutande församling. 
 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landstinget). 
 
Revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och årsredovisning 2005 föreligger 
från Regionförbundet i Kalmar län. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2005 samt 
 
att bevilja styrelse och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2005. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 116/06  06/KS0087 
Revidering av reglemente för enskild väghållning inom Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regelmente för bidragsgivning till underhåll av enskilda vägar i Torsås 
kommun antogs av kommunfullmäktige 1977-10-19 § 89. 
 
Efter diskussion om reglementets aktualitet i vissa delar föreslås att 
reglementet ska revideras. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2002-09-10 § 195 åt dåvarande 
utvecklingschef Rune Fransén och dåvarande teknisk chef Bert Nordström att 
utarbeta förslag till reviderat reglemente med inriktning bland annat på att 
stimulera fritidshusägare att bli permanent boende i kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2003-08-19 § 148 att en arbetsgrupp bestående av 
kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, vice ordförande Roland 
Swedestam, tekniska nämndens ordförande Lennart Gustafson samt då-
varande teknisk chef Rune Fransén bildas, med uppgift att utarbeta förslag till 
reviderat reglemente för bidragsgivning till och underhåll av enskilda vägar 
inom Torsås kommun. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-03-20 § 32 att överlämna reviderat förslag av 
reglemente för enskild väghållning inom Torsås kommun till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderat förslag av reglemente för enskild väghållning inom 
     Torsås kommun. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 117/06  

KS § 91/06 06/KS0081 
Rapport Ekomat.nu och KRAV-utmaning 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektet Ekomat.nu startade sin verksamhet hösten 2005 av Miljöresurs Linné. 
Alla kommuner, landsting och länsstyrelser i Småland, Öland, Blekinge och 
Halland svarade under hösten på en enkät angående den offentliga sektorns 
inköp av ekologiska livsmedel.  
 
Av undersökningen framkom att 27 % av kommuner och landsting, något färre 
av länsstyrelserna, har politiska beslut om inköp av ekologiska livsmedel. Alla 
saknar dock handlingsprogram (mätbara mål) för att förverkliga dessa politiska 
beslut. 
 
Med stöd från Jordbruksverket initierar projektet Ekomat.nu Krav-utmaning 
2006. 
 
Kriterier för att bli ”utmanare”: 
 
1. Tydliga ambitioner att öka inköp av ekologiska livsmedel 
2. Mätbara mål för inköp ska formuleras under 2006 
3. Omfattande utbildningsinsatser genomförs 
4. Medlem i Miljöresurs Linné har förtur i respektive län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-04-04: 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för vidare beredning samt 
 
att uppdra åt arbetsutskottet att utse en ledamot att medverka vid  
     informationsmötet i maj månad med Miljöresurs Linné. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta med ärendet tills ny kostorganisation är fastställd. 
----- 
Exp till: 
Föreningen Miljöresurs Linné 
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AU § 118/06 06/KS0099 
Bostäder anpassade för äldre 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, s initierar frågan om behovet av bostäder anpassade för 
äldre. 
 
Under äldreveckan i kommunen framkom att behovet av fler marklägenheter 
anpassade för äldre är stort. Idag finns en kö på cirka 30 hyresgäster som vill 
hyra en marklägenhet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in till arbetsutskottets sammanträde 2006-05-16 Magnus Andersson, 
     vd TBAB och representant från socialförvaltningen för en redovisning av 
     bostadssituationen för äldre. 
----- 
Exp till: 
Magnus Andersson, vd TBAB 
Representant från socialförvaltningen 
Arbetsutskottet 

 


