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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås, tisdagen den 2 maj 2006, kl. 08.30 – 11.15 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande  
 Roland Swedestam, s 
 Anders Walterson, c 
 Mona Magnusson, m 
 Siv Eriksson, s 
 Ewy Svensson, m ej tj ers 
   
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör § 119 - 126 
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 124 - 127   
 Torsten Karsson, ekonom, § 124 - 127 
 Magnus Andersson vd Torsås Bostads AB § 128 
 Bo Lindström, ordförande Torsås Bostads AB § 128 
 Hans Wendell, ordförande socialnämnden § 128 
  Anita Eriksson, assistent byggnadsnämnden § 129 
  
Utses att justera Siv Eriksson 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2006-05-24 
plats och tid  
  
Underskrifter  Paragrafer 119 - 138  
    
 Sekreterare Yvonne Nilsson  
    
    
 Ordförande Håkan Algotsson   
     
   
 Justerande Siv Eriksson 
   
   
                                                                    ANSLAG/BEVIS 
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 Yvonne Nilsson  
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AU § 119/06  
AU § 64/06  06/KS0004 
Projekt Vision Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist ger en lägesrapport om företagsbesöken som utförs 
tillsammans med Tuulikki Åkesson på Möre ResursCentrum. 
 
Till nästa kommunstyrelsesammanträde 2006-05-30 kommer ett förslag på ansökan till 
Regionförbundet att redovisas. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen.  
 ----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 3 av 25  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2006-05-16 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 

AU § 120/06 05/KS0103 
Förlängning städavtal Sodexho, ISS 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist. 
 
Under 2003 tecknadas avtal med Sodexho och ISS gällande lokalvård, att gälla  
2004-01-01 – 2006-12-31, med möjlighet till ett (1) års förlängning.  
 
En eventuell förlängning av avtalet ska skriftligen bekräftas av Torsås kommun senast 
2006-05-30. 
 
Under december 2006 utförs en kvalitetsuppföljning av städservicen. 
 
Synpunkter från kvalitetsuppföljningen tillställs Sodexho och ISS och vid samman-
träffande under maj månad 2006 redovisar städbolagen vad som åtgärdats. 
  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att förlänga gällande avtal med Sodexho och ISS ett (1) år till. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 121/06  06/KS0059 
Säkerhetssamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens säkerhetsarbete och 
för den helhetssyn som ska prägla arbetet med internt skydd och säkerhet. 
Kommunstyrelsen har också ansvaret för kommunens beredskapsplanering och för 
samordningen av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 
 
En säkerhetssamordnaren ska under kommunstyrelsen och kommundirektören svara  
för planering, ledning, utveckling och samordning av 
 
* kommunens säkerhetsarbete 
* planering och beredskap enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid 
* trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. 
 
Arbetet ska bedrivas genom förtroendeskapande dialog och i nära samverkan med 
förvaltningar och bolag inom kommunen, räddningstjänstförbundet Sydost och andra 
kommuner, myndigheter, företag och organisationer. 
 
 Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen 
-----  
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AU § 122/06  06/KS0108 
Sanering av badplatser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist. 
 
Vid en träff med Mats Elgqvist och Håkan Larsson initierades frågan om sanering av  
ej kommunala badplatser såsom Badudden, Skäppevik, Djursvik och Järnsida. 
 
Mats Elgqvist och Håkan Larsson kommer att söka pengar hos företagen i kommunen 
samt genom Eu-bidrag. Önskemål finns att Torsås kommun bidrar med cirka 25 000 – 
40 000 kronor.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avdelningschef Tommie Sigvardsson redovisar underhållet för kommunala 
      badplatser innevarande år,  
 
att Mats Elgqvist och Håkan Larsson återkommer med  en redovisning om 
      vilka åtgärder som ska göras inklusive en kostnadsberäkning, tecknade 
      sponsoravtal, samt vilka EU-bidrag som söks. 
----- 
Exp till: 
Mats Elgqvist 
Håkan Larsson 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson 
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AU § 123/06  
AU § 35/06  
KF § 122/06 05/KS0015 
Medborgarförslag – Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående kommunfullmäktiges sammanträde från Kurt Jonsson 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-01-24 
 
att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktiges presidium och kommunkansliet 
     för beaktande.  
 
Arbetsutskottets behandling 2006-05-16 
 
Kurt Jonsson, Söderåkra har föreslagit 
 
* att Torsås kommun ordnar med en fast sammanträdeslokal för kommun- 
   fullmäktige, 
* att denna lokal utrustas med fast ljudanläggning för normalhörande och 
   hörselslinga för hörselskadade. Utrustningen behöver vara anpassad så att 
   den kan skötas även av teknisk obegåvade, 
* att ljudanläggningen även kan anslutas till en bandspelare så att det blir 
   möjligt att i efterhand för kommunmedborgarna dokumentera vad ord- 
   föranden och ledamöterna faktiskt säger och hur ordföranden hanterar  
   klubban, 
* att lokalen förses med en talarstol dit de förtroendevalda har stående order 
   att gå för att framföra sina debattinlägg. 
 
Eftersom vi nu är i slutskedet av innevarande mandatperiod föreslår nuvarande 
presidium i kommunfullmäktige att den nya kommunfullmäktige som påbörjar den nya 
mandatperioden den 1 november 2006 ska ges möjlighet att beakta de synpunkter som 
redovisas i ovanstående medborgarförslag. 
 
Nuvarande presidium i kommunfullmäktige föreslår därför att frågan om fast 
sammanträdeslokal, fast ljudanläggning med bandspelare och sammanträdeslokal 
med talarstol överlämnas till den nya kommunfullmäktige för ställningstagande. 
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forts § 123/06, Medborgarförslag – Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att frågan om fast sammanträdeslokal, fast ljudanläggning med bandspelare 
     och sammanträdeslokal med talarstol överlämnas till den nya kommun- 
     fullmäktige för ställningstagande. 
----- 
Exp till:  
Kommunstyrelsen 
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AU § 124/06 06/KS0109 
Budgetuppföljning tertial 1, 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost. 
 
Samtliga nämnder utom tekniska nämnden och socialnämnden redovisar i 
budgetuppföljningen januari – april 2006 att budgeten för 2006 hålls. 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera budgetuppföljning teritial 1, 2006. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 125/06  06/KS0110 
Finansrapport 2006-04-30 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost. 
 
Finansrapport per den 30 april 2006 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera finansrapporten per den 30 april 2006. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
     

 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 10 av 25  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2006-05-16 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 

AU § 126/05 
AU § 107/06 
AU § 104/06 
KS § 63/06  06/KS0090 
Budget 2007, plan 2008 - 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomi 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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-05-16 
 
Ekonom Torsten Karlsson redovisar upplägget för LSS. 
 
LSS-verksamheten i Torsås bedrivs i en mindre omfattning än riksgenomsnittet. 
Personalkostnaderna är något under rikssnittet. 
 
Som underlag för utjämningen 2007 har verksamheten inrapporterat 29 ärenden 1/10 
2005. Som underlag för utjämningen 2006 fanns 35 ärenden 1/10 2004. Utjämningen 
har ingen koppling till den verksamhet som sker 2007. Se vidare aktbilaga.  
 
Ekonomichef Kent Frost ger en lägesrapport inför budgetarbetet 2007. 
 
Förslag till utökade budgetramar 2007 föreligger från ekonomichefen på 10,5 Mkr.  
Se vidare aktbilaga. 
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forts § 126/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till arbetsutskottets sammanträde 2006-05-30 bjuda in handläggare för en  
     redovisning av hantering av LSS-ärende, 
 
att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning samt 
 
att notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Handläggare LSS 
Kommunstyrelsen 
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AU § 127/06  
AU § 113/06  06/KS0007 
Kommunens konsultkostnader 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-05-02 § 113, att kommunens samtliga konsult kostnader 
för år 2005 detaljredovisas. 
 
En redovisning föreligger från ekonomichef Kent Frost. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen.  
----- 
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AU § 128/06  
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 mark-
lägenhet. 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-05-15 
 
Ärendet föredras av Magnus Andersson, vd Torsås Bostads AB, Bo Lindström 
ordförande Torsås Bostads AB samt Hans Wendell, ordförande social- nämnden. 
 
Den kö som det har talats om består av flera olika kategorier bostadssökande. Här finns 
till exempel de som inom ett par år räknar med att flytta till lägenhet och därför har 
anmält sig i god tid. Här finns också de som har anmält sig för inflyttning i ett visst hus 
eller viss lägenhet när det blir något ledigt just där. Generellt efterfrågas i första hand 
centrala lägenheter i Torsås. 
 
Bostadskön för bostäder för äldre i kommunen är i dagsläget  
* Bergkvara 2 personer 
* Söderåkra 2 – 4 personer 
* Torsås 28 personer. 
 
Samarbete finns mellan personal på bostadsbolaget och biståndshandläggare på 
socialkontoret på så sätt att bostäder som är anpassade för äldres behov i första hand 
erbjuds till personer som är i behov av ett sådant boende. 
 
Socialnämndens ordförande Hans Wendell initierar frågan om att bilda en arbetsgrupp 
som arbetar vidare med frågan om bostäder anpassade för äldre. 
 
En arbetsgrupp som tittar på lämpliga områden att bebygga, vilket intresse och behov 
som finns och vilka hyreskostnader som kan bli aktuella när eventuella nya lägenheter 
är byggda. 
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forts § 128/06, Bostäder anpassade för äldre 
 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att låta partigrupperna lämna synpunkter och därefter bilda en arbetsgrupp  
     som jobbar vidare i ärendet,  
 
att noter informationen. 
----- 
Exp till:  
Partiegrupperna 
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AU § 129/06  
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. 
 
Arbetsutskottet behandling 2006-05-16 
 
Assistent Anita Eriksson informerar om att byggnadsnämnden tillämpar lagen om 
bostadsanpassningsbidrag och där utgår inget bidrag för elöverkänsliga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att luftburet bredband i Kalmar län inte är aktuellt, 
 
att byggnadsnämnden följer gällande regler för bostadsanpassningsbidrag,  
     inget bidrag utgår för elöverkänsliga.  
-----   
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 130/06  06/KS0100 
Ansökan om kommunal borgen för företagslån 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan föreligger om kommunal borgen för företagslån från Ulf-Peter Rosenblad.  
 
I samband med att företagslånet i Föreningssparbanken ska skrivas om ansöks om 
kommunal borgen om 420 000 kronor. Se vidare aktbilaga. 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan om kommunal borgen från Ulf-Peter Rosenblad med  
     hänvisning till ovanstående kommentarer till Kommunallagen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 17 av 25  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2006-05-16 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 

AU § 131/06  
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 2006-04-18:  
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag på policy – hantering av e-post. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 132/06  06/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen.  
----- 
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AU § 132/06  06/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare bilaga 2. 
 
Inbjudan från Länsstyrelsen om regionala landskapsstrategier i Kalmar 2006-06-07. 
 
Ekomat.nu inbjuder till halvdagsseminarium 2006-05-30 alternativ 2006-06-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att anmäla kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och Siv Eriksson  
     att medverka vid kommunalekonomisk konferens och utställning på  
     MalmöMässan 23-24 augusti 2006, 
 
att anmäla kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att medverka vid 
     mötet om regionala landskapsstrategier i Kalmar 2006-06-07, 
 
i övrigt notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Siv Eriksson 
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AU § 133/06 06/KS0077 
Bouppteckning efter Teresia Andersson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bouppteckning efter Teresia Andersson föreligger.  
 
I den upprättade bouppteckningen finns Mariahemmet med bland övriga universella 
testamentstagare. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 134/06  06/KS0102 
Hamnordning Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Bergkvara hamn och Stuveri AB 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta föreliggande förslag på lokal ordnings- och säkerhetsföreskrifter för 
     Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 135/06 06/KS0103 
Intresseförfrågan Regional KLIMP-ansökan 2007-2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län har de två senaste åren stått bakom länsgemensamma 
KLIMP-ansökningar. Detta som en del i arbetet för en fossilbränslefri region. Den 
första ansökan resulterade i november 2004 i att länet fick 6,2 MKR i bidrag för ett 
klimatinvesteringsprogram 2005-2008. Den andra ansökan ledde till att Rådet för 
investeringsstöd nyligen beviljat länet 22 Mkr i stöd för klimatinvesteringsprogram 
2006-2010. 
 
Regionförbundet vill undersöka intresset för att lämna in en länsgemensam KLIMP-
ansökan hösten 2006, för perioden 2007-2001. Frågan ställs till länets kommuner och 
landsting, de organisationer som själv har möjlighet att lämna in ansökan om KLIMP-
bidrag. 
 
Grundförutsättningarna för att delta i en läns-KLIMP är att kriterierna enligt KLIMP-
regelverket uppfylls av respektive åtgärdsägare samt att åtgärden bedöms uppfylla 
kriterierna för hög prioritet enligt sektorsmyndigheternas bedömningskriterier 2005.   
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 136/06 06/KS0104 
A non smoking Generation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt av riksdagen antaget folkhälsomål 11 ska vi i Sverige åstadkomma stora 
förändringar gällande tobaksbruket bland befolkningen. Bland annat ska senast 2014 
alla garanteras en tobaksfri livsstart och vi ska även halvera antalet tobaksdebuter bland 
barn och ungdomar. För att detta mål ska kunna uppfyllas krävs ett långsiktig, 
ambitiöst och effektivt tobaksförebyggande arbete i och av landet samtliga kommuner. 
 
A non smoking Generation uppmanar alla Sveriges kommunstyrelser och kommunala 
nämnder med ansvar för tobaksförebyggande arbete att ställa sig bakom uppropet före 
en tobaksfri generation – våra barns framtid. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till folkhälsorådet för yttrande. 
----- 
Exp till: 
Folkhälsorådet 
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AU § 137/06 06/KS0105 
Framställan om överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för 
personer som har fått uppehållstillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Integrationsverket önskar teckna en överenskommelse enligt förordningen 1990:927, 
med Torsås kommun om introduktionsplatser för flyktingar som får uppehållstillstånd. 
 
Behovet av platser för introduktion är stort. 
 
Med anledning av den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och utvisnings-
beslut, som riksdagen beslutade om 2005-11-15 kommer betydligt fler asylsökande att 
få uppehållstillstånd 2006 än tidigare år. 
 
Skrivelsen överlämnas 2006-04-06 till barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt sekreterare Yvonne Nilsson att påminna barn- och utbildnings-  
     nämnden samt socialnämnden om ett yttrande över framställan.  
----- 
Exp till: 
Sekreterare Yvonne Nilsson 
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AU § 138/06 06/KS0113 
Torsås 11:1 ”PRO-stugan” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreterare Yvonne Nilsson efterhör om intresse finns från ledamöterna att eventuellt 
försälja fastigheten Torsås 11:1 ”PRO-stugan”. 
 
Torsås Pensionärsförening PRO hyr idag fastigheten av Torsås kommun. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar att, efterhöra med Torsås 
Pensionärsförening PRO om intresse finns att köpa fastigheten  
Torsås 11:1. 
 
Anders Walterson, c yrkar att anbud infordras för försäljning av fastigheten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och Anders 
Waltersons, c yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Håkan Algotssons, c 
yrkande att efterhöra med Torsås Pensionärsförening PRO om intresse finns att köpa 
fastigheten Torsås 11:1. 
 
Reservation 
 
Anders Walterson, c reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att efterhöra med Torsås Pensionärsförening PRO om intresse finns att köpa  
     fastigheten Torsås 11:1. 
----- 
  

 


