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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 § 178/06, 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 § 178/06, 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. 
 ----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 179/06  06/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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AU § 180/06  06/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningarna. 
----- 
      

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 7 av 16  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2006-08-22 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 

      
AU § 181/05 06/KS0014 
Förköpsyttrande Torsås 4:112 och Torsås 5:113 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheterna Torsås 4:112 och 
5:113. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet 
 
Torsås 4:112 och 
Torsås 5:113  

 
Köpehandling 
 
Köpekontrakt 
2006-08-14 

 
Köpesumma 
 
9 500 000 (Niomiljoner- 
femhundratusen kronor) 

_ _ _ _ 
Exp. till: 
Svensk Fastighetsförmedling 
Dennis Byrskog 
Larmgatan 28 
385 32 KALMAR   
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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. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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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.  
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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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. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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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. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen     
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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. 
----- 
Exp till: 
Socialförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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AU § 187/06  
AU § 133/06 06/KS0077 
Mottagande av testamente, Teresia Andersson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teresia Andersson, Sunelycke, Torsås har i testamente daterat 1997-09-23 förordat 
att övrig kvarlåtenskap fördelas med en fjärdedel (1/4) till Mariahemmet i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tacksamt mottaga testamenterade medel i enlighet med testamente daterat  
     1997-09-23. 
----- 
Exp till: 
Möre skrivtjänst 
Box 16 
385 03 Söderåkra 
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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. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 15 av 16  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2006-08-22 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 

AU § 189/06 06/KS0152 
Projekt attraktivt boende i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett utställningscenter med plats för 1 000 kinesiska företag ska byggas i Kalmar.  
Där ska allt från teknik till textil visas upp för den europeiska markanden vilket kan 
innebära över 800 nya arbetsstillfällen i Kalmar. 
 
I samband med detta initierar kommundirektör Bo Lönnqvist frågan om att erbjuda 
ett attraktivt boende i kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att ta fram politiskt beslutsunderlag för 
     att möta behovet av attraktiva boendeområden i kommunen,  
 
att återkomma till arbetsutskottet med en redovisning av ärendet. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist  
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AU § 190/06 06/KS0153 
Förslag till gemensam överförmyndarnämnd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Bakgrunden till förslag om gemensam överförmyndarnämnd har aktualiserats i 
Emmaboda, Nybro och Uppvidinge kommun. Eftersom Torsås kommun också står 
inför att lösa frågan om överförmyndarefunktionen framöver har vi på förvaltnings-
nivå anslutit oss till utredningsarbetet om gemensam överförmyndarnämnd. 
 
För närvarande har Ronny Ramberg uppdraget att vara kommunens överförmyndare. 
Hans arbetsgivare Föreningssparbanken har tagit ett policybeslut centralt om att 
bankens tjänstemän från och med 1 januari 2007 inte får kombinera sin tjänst med 
funktionen som överförmyndare. 
 
Att säkra den framtida kompetensen samt att klara de ökade kraven på rättsäkerhet 
som detta uppdrag innebär krävs en alltmer ökande kompetens, frågorna blir alltmer 
komplicerade. Att samverka i dessa frågor kan vara ett sätt att möta framtiden inom 
detta ämnesområde. 
 
Förslag till reglemente och avtal föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att arbetsutskottet ser det positivt att utveckla samarbetet med Emmaboda, Nybro  
     och Uppvidinge kommun gällande en gemensam överförmyndarnämnd samt 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att arbeta vidare med ärendet. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


