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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås, 2007-01-23, 08.30 – 12.35 
  
Beslutande Roland Swedestam, s, ordförande 
 Håkan Algotsson, c 
 Mona Magnusson, m 
 Sören Bondesson, s 
 Bert Appert, tp 
 Irma Folkesson, c, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Ann-Britt Mårtensson, verksamhetsansvarig Vågen § 30 
 Tommie Sigvardsson, avdelningschef § 36 
  
  
  
Utses att justera Mona Magnusson 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2007-01-26 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 30 - 51 

    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Mona Magnusson 
   

   
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2007-01-23   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2007-01-26 Datum för anslags 
nedtagande 

2007-02-16 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
 Kommunassistent  
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AU § 30/07              07/KS0010 
Information gällande Vågens verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetsansvarig på Vågen Ann-Britt Mårtensson föredrar ärendet. 
 
En ny regeringsproposition ska presenteras till våren och ett av frågetecknen är vad den 
nya jobb- och utvecklingsgarantin kommer att innehålla och vad kommunernas roll och 
ansvar blir. 
 
Vågen  är underställd kommunstyrelsen och ska erbjuda både meningsfull sysselsättning 
och möjligheter till kompetensutveckling. 
 
För närvarande finns cirka 30 personer vid Vågen varje vecka. Cirka hälften av dessa 
kommer via omsorgen och den verksamhet som Kontaktgruppen bedriver. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt verksamhetsansvarig Ann-Britt Mårtensson att ta fram en analys över  
     tänkbara effekter med anledning av den nya regeringsproposition som presenteras till 
     våren samt 
 
att redovisa en lösning för kommunens feriearbetare under sommaren 2007, 
 
i övrigt notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Verksamhetsansvarig Ann-Britt Mårtensson 
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AU 31/07                07/KS0020  
Taxa, Yttre tjänst inom Vågens verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetsansvarig på Vågen Ann-Britt Mårtensson föredrar ärendet. 
 
Yttre tjänst erbjuds pensionärer boende i Torsås kommun. Tjänsten kan bestå av att 
utföra arbeten enligt följande: 
 
Sommarhalvåret 
* gräsklippning, trädgårdsarbete i mindre omfattning 
 
Vintertid 
* snöröjning och halkbekämpning 
 
Taxa 100 kronor/timme exklusive mervärdesskatt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta föreslagen taxa för yttre tjänst. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU 32/07                07/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU 33/07                07/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, m med instämmande av Håkan Algotsson, c yrkar att en representant 
från varje block medverkar vid Tur-mässan i Göteborg. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s med instämmande av Sören 
Bondesson, s och Bert Appert, tp yrkar att en representant från kommunstyrelsen 
medverkar vid Tur-mässan i Göteborg. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Mona Magnussons, m med instämmande av 
Håkan Algotssons, c yrkande och avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat 
enligt Roland Swedestams, s med instämmande av Sören Bondessons, s och Bert 
Apperts, tp yrkande att en representant från kommunstyrelsen medverkar vid Tur-
mässan i Göteborg.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och Håkan Algotsson medverkar  
      vid informationsmöte om Leadermetoden för lokal utveckling 2007-02-01 i  
      Oskarshamn,  
 
att kommunfullmäktiges ordförande Ann-Britt Mårtensson representera kommun- 
     styrelsen på Tur-mässan 2007 i Göteborg. 
 
att i övrigt notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam 
Håkan Algotsson 
Ann-Britt Mårtensson 
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AU § 34/07              07/KS0008 
Beslutsattestanter 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2007-01-01. 
se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Mona Magnusson, m med instämmande av Sören Bondesson, s yrkar att 
förslaget kompletteras med Kent Frost som ersättare för kommunchef Tommy 
Nyberg. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2007-01-01: 
 
Driftsbudget 
 
Ansvar Text     Attestant      Ersättare 
 
11   Kommunchef   Tommy Nyberg    Kent Frost 
112  Ekonomichef   Kent Frost     Tommy Nyberg 
113  Personalchef   Per Lindberg     Tommy Nyberg 
115  Turistansvarig  Stine Breum-Appelqvist  Tommy Nyberg 
119  Verksamhetsan- 
   svarig Vågen   Ann-Britt Mårtensson  Hans Gustafsson 
1102  Kommunassistent Yvonne Nilsson    Tommy Nyberg 
 
Balanskonto 
 
Ansvar Text     Attestant      Ersättare 
 
11   Kommunchef   Tommy Nyberg    Kent Frost 
112  Ekonomichef   Kent Frost     Tommy Nyberg 
1121  Liss-Britt Engström Kent Frost     Tommy Nyberg 
1122  Inga-Lill Wallin  Kent Frost     Tommy Nyberg 
1124  Elisabeth Franzén Kent Frost     Tommy Nyberg 
1132  Personalassistent  Carina Johansson    Birgitta Eriksson 
                  Mona Magnusson 
                  Per Lindberg 
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Fortsättning § 34/07, Beslutsattestanter 2007 
 
Balanskonto 
 
Ansvar Text     Attestant      Ersättare 
 
1133  Löneassistent   Birgitta Eriksson    Carina Johansson 
                 Mona Magnusson 
                  Per Lindberg 
1134  Löneassistent   Mona Magnusson   Birgitta Eriksson 
                  Carina Johansson 
                 Per Lindberg 
912  Finansförvaltning Kent Frost     Tommy Nyberg 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 35/07              07/KS0027 
KS § 129/06 
AU § 8/06 
Tillsättande av sammankallande till Lantbrukets referensgrupp för 
kustmiljöfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-05-31 § 140 att uppdra åt kommunstyrelsens 
ordförande Håkan Algotsson att tillsätta en arbetsgrupp med företrädare för 
kommunen och lantbruksnäringen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-01-10 § 8 att godkänna förslag på lantbrukets 
referensgrupp som redovisas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-05-30 § 129 att utse kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande till kontaktpersoner gentemot kustmiljögruppen. 
 
Hemställan daterad 2007-01-02 från deltagarna i lantbruksgruppen genom 
Magnus Svensson om att Håkan Algotsson får fortsatt förtroende som 
sammankallande för gruppen föreligger. 
 
Yrkande 
 
Mona Magnusson, m yrkar bifall till hemställan att Håkan Algotsson får fortsatt 
förtroende som sammankallande för gruppen. 
 
Bert Appert, tp yrkar återremiss av ärendet för ny beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Mona Magnussons, m yrkande och  
Bert Apperts, tp yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Bert 
Apperts, tp yrkande att återremittera ärendet för ny beredning.  
 
 
Protokollsanteckning 
 
Mona Magnusson, m överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 3. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utreda frågan vid nästa arbetsutskott 2007-02-06. 
----- 
Exp till: 
Arbetsutskottet 
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AU § 36/07 
AU § 297/06             00/KS0145 
Avlopp Södra Kärr 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Södra Kärr Samfällighetsförening genom Ola Hermansson 
föreligger. 
 
En långsiktig lösning på vatten- och avloppsproblem i Södra Kärr önskar Södra 
Kärr Samfällighetsförening och har därför kontaktat VA-chef Kenneth Johansson 
Karlskrona kommun.  
 
VA-chef Kenneth Johansson har uttryckt kommunens intresse att koppla på 
Södra Kärr på den ledning som finns i Brömsebro och därmed ska detta 
samarbete bygga vidare på den överenskommelse som redan finns mellan Torsås 
kommun och Karlskrona kommun. 
 
Södra Kärr Samfällighetsförening vill med detta att Torsås kommun principiellt 
godkänner denna lösning och anhåller om att kommunen snart som möjligt 
samman-kallar till ett möte där alla tre parter får diskutera det praktiska 
tillvägagångsätt  samt de villkor som ska gälla i detta samarbete.  Både VA-chef 
Kenneth Johansson och Ola Hermansson uppskattar om det kan ske senast under 
december månad 2006. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt avdelningschef Tommie Sigvardsson att kontakta VA-chef Kenneth 
     Johansson, Karlskrona kommun och efterhör om möjligheter och intresse 
     finns för att Karlskrona kommun övertar VA-frågan i Södra Kärr samt 
 
att avdelningschef Tommie Sigvardsson återkommer till arbetsutskottet för en  
     redovisning från kontakten med VA-chef  Kenneth Johansson. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson föredrar ärendet. 
 
Norra Brömsebro samhälle tillhör Torsås kommun, när det gäller vatten- och 
avlopp tillhör det Torsås VA-kollektiv. 
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Fortsättning § 36/07, Avlopp Södra Kärr 
 
 
Om en ny ledning anläggs mellan Södra Kärr och Brömsebro så kan det leda till 
att de fastigheter som är belägna i Torsås kommun inom Va-kollektivet i 
framtiden också kan komma att överförast till Karlskrona. 
 
Rent juridiskt anger den nya VA-lagen att en kommun kan gå in och ta över VA-
kollektivet i en annan kommun, i det här fallet Norra Brömsebro och eventuellt 
Södra Kärr i Torsås kommun efter en utbyggnad. 
 
Eftersom Torsås och Karlskrona kommun tar ut olika avgifter av konsumenten 
måste VA-taxan klaras ut. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt avdelningschef Tommie Sigvardsson, att anordna ett  
     informationsmöte med Stugföreningen i Södra Kärr, representant från  
     Karlskrona kommun, kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och  
     Håkan Algotsson med anledning av de nya VA-planerna för Södra Kärr. 
----- 
Exp till: 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson 
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AU § 37/07 
KF § 185/06 
KS § 254/06 
KF § 118/06 
KS § 254/06 
KS § 199/06 
BB § 6/06               Dnr 06/KS0203 
Brukningsavgifter för VA 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår brukningsavgifter för VA år 2007. 
 
           exklusive moms    inklusive moms 
Timtaxa               350:-                  437:50 
Borttagning av mätare, vintertid 
Avläsning av mätare. 
 
Övriga avgifter föreslås oförändrade och lika 2006. 
 
 Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-11-29 
 
Yrkande och propositioner 
 
Leif Lindberg, tp med instämmande av Roland Swedestam, s och Lena Gustafsson, v 
yrkar återremittering av ärendet för ny beredning gällande fast avgift inom 
Djursvik/Påbonäs, Ragnabo 13:1 och 1:3. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsen beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Leif Lindberg, tp med instämmande av 
Roland Swedestam, s och Lena Gustafssons, v yrkande och Håkan Algotssons, c 
yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet för ny 
beredning gällande fast avgift inom Djursvik/Påbonäs, Ragnabo 13:1 och 1:3. 
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Fortsättning § 37/07, Brukningstaxa för VA 2007 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet för ny beredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-12-05 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-12-04 § att vidhålla föreslagen oförändrad taxa. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s yrkar att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 
13:1 och 1:3 slopas och fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa. 
 
Håkan Algotsson, c och Christer Söderholm, kd yrkar bifall till tekniska nämndens 
förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s yrkande och Håkan  
Algotssons, c med instämmande av Christer Söderholms, kd yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Rolands Swedestams, s yrkande att den särskilda taxan 
för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och fastigheterna införlivas i 
ordinarie föreslagen taxa. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och 
     fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa,  
 
i övrig enligt budgetberedningens förslag. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Irma Folkesson, Hans-Olof Berg, Christina Svensson samtliga inom  
c-gruppen, Mona Magnusson, m och Christer Söderholm, kd reserverar sig skriftligt 
mot beslutet. Bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-12-18 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Magnus Nilsén, m och Jan-Erik Blomberg, kd 
yrkar bifall till tekniska nämndens förslag. 
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Fortsättning § 37/07, Brukningstaxa för VA 2007 
 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Leif Lindberg, tp yrkar bifall till kommun-  
styrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkans Algotssons, c med instämmande av  
Magnus Nilséns, m och Jan-Erik Blombergs, kd yrkande och Roland Swedestams, s 
med  
instämmande av Leif Lindberg, tp yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt tekniska 
nämndens 
förslag avges 18 ja-röster och 15 nej-röster. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat 
enligt  
Roland Swedestam, s med instämmande av Leif Lindberg, tp att yrkar bifall till 
kommun-  
styrelsens förslag att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 
1:3  
slopas och fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och 
     fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa,  
 
i övrig enligt budgetberedningens förslag. 
 
Reservation 
 
Samtliga inom c-gruppen, moderaterna, kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
----- 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2006-12-18 § 185 har inlämnats av 
Kroka-Påbonäs Samfällighetsförening och Willy Svensson. 
 
Föreläggande från Länsrätten i Kalmar län föreligger. Svar ska vara Länsrätten tillhanda 
senast 2007-01-31. 
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Fortsättning § 37/07, Brukningstaxa för VA 2007 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att efterhör om förlängd yttrande tid hos  
     Länsrätten samt att sammanställa ett svar till Länsrätten. 
----- 
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 38/07              07/KS0010 
Ledamöter och ersättare i Arbetsmarkandsnämnden i Nybro, Torsås och 
Emmaboda 2007-04-01 - 2010-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordinarie         Ersättare 
 
S Roland Swedestam     C Håkan Algotsson 
Kommunchef Tommy Nyberg   Socialchef  Carina Leijon 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna förslag till ordinarie och ersättare i Arbetsmarknadsnämnden i Nybro, 
     Torsås och Emmaboda, 2007-01-01 – 2010-12-31 samt 
 
att delge beslutet till kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. 
----- 
Exp till: 
Länsarbetsnämnden, Box 512, 391 25 Kalmar 
Kommunstyrelsen 
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AU § 39/07              07/KS0007 
Bidrag till samlingslokaler 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bygdegårdsförening ansöker om driftbidrag för år 2007 på 140 000 kronor. 
Föreningen ansöker samtidigt om förskottsutbetalning av halva beloppet. 
 
Torsås Folketshusförening ansöker om driftbidrag för år 2007 på 240 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor, 
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor. 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av konto 301 i 2007 års budget. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 40/07 
AU § 268/06             06/KS0004 
Projekt Vision 
 
Ärendebeskrivning 
 
Möre ResurCentrum har tillsammans med Torsås kommun genomfört projektet Vision 
Torsås. 
 
Målen med Vision Torsås är att skapa en gemensam vision av vad vi gemensamt ska 
fokusera på, både på kort och lång sikt samt hur vi bäst arbetar tillsammans. 
 
Vidare att lägga upp handlingsplaner och aktiviteter för tillväxt i Torsås kommun mot 
bakgrund av kommande förändringar i näringsliv och i omvärlden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utsända framtagen vision till partigrupperna för synpunkter, 
 
att synpunkter ska inlämnas senast 2007-01-15 till kommunkansliet, därefter tas ärendet 
     upp i kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Synpunkter föreligger från Kristdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och 
moderaterna. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att nämnden har med stort intresse tagit del av Vision Torsås – Strategiska  
     näringslivsinsatser för tillväxt i Torsås kommun samt 
 
att utifrån visionen och inkomna synpunkter arbeta vidare med ärendet. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 41/07 
KS § 238/06             06/KS0239  
Markupplåtelse för omlastning av massaved i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förfrågan har inkommit från Jarl Trä om markupplåtelse för omlastning av massaved på 
Binnaretorp 1:41, Gullabo. 
 
10 – 15 bilar varannan vecka på eftermiddagar fram till klockan 18.00 under perioden  
vecka 50 2006 – vecka 15 2007. 
 
Yrkande 
 
Anders Walterson, c yrkar avslag på förfrågan av orsaken att säkerheten för barn och 
ungdomar inte är tillförlitlig. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att under förutsättning att Jarl Trä sörjer för att säkerheten är tryggad för barn och  
     ungdomar, upplåta mark enligt förfrågan fastigheten Binnaretorp 1:41 för omlastning 
     av massaved. 
 
Reservation 
 
Anders Walterson, c reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar att kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam kontaktar 
Jarl Trä och sockenstämman för en diskussion av ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam att ta kontakt med Jarl 
     Trä och Gullabo sockenstämman. 
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Fortsättning § 41/07 Markupplåtelse för omlastning av massaved i Gullabo 
 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam informerar från kontakten med Jarl 
Trä och Gullabo Sockenstämma.  
 
Jarl Trä har återtagit sin förfrågan och därmed kan kommunen avskriva ärendet. 
 
Dom daterad 2007-01-02 från Länsrätten i Kalmar län föreligger, där Länsrätten avslår 
inkommit överklagande från Gullabo Sockenstämma. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 42/07 
KF § 60/06 
KS § 34/06 
AU § 27/06              06/KS0097 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen, votering i fråga om tjänst som 
kommunekolog 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jessica Lundgren, mp överklagar till Länsrätten i Kalmar län att hennes begäran om 
votering i frågan om 1,0 tjänst som kommunekolog inte togs upp på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2005-11-23 § 103. 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist förslag till yttrande föreligger. 
 
Länsrätten ger Torsås kommun anstånd till och med 2006-03-01 att yttra sig.      
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera kommundirektör Bo Lönnqvist yttrande samt  
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-01-31 
 
Jessica Lundgren, mp godkänner kommundirektör Bo Lönnqvist yttrande med 
justeringen att ta bort ”Jessica Lundgren begärde votering men detta skedde efter att 
ordföranden klubbat för acklamationsbeslutet att utse Lena Gustafssons yrkande som 
motförslag i huvudvoteringen”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna kommundirektör Bo Lönnqvists yttrande med Jessica Lundgrens,  
     mp justering att ta bort ”Jessica Lundgren begärde votering men detta 
     skedde efter att ordföranden klubbat för acklamationsbeslutet att utse  
     Lena Gustafssons yrkande som motförslag i huvudvoteringen” . 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i övrigt godkänna kommundirektör Bo Lönnqvist yttrande som yttrande till  
     Länsrätten.   
 
Reservation 
 
Magnus Holmebrant, s reserverar sig mot beslutet. 
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Fortsättning § 42/07, Laglighetsprövning enligt kommunallagen, votering i fråga 
om tjänst som kommunekolog 
 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-06-14 
 
Länsrätten förelägger kommunfullmäktige 2006-05-15 att klart ange om ordföranden 
angett vad som enligt hans uppfattning hade beslutats och först därefter befäst detta med 
ett klubbslag eller om Jessica Lundgrens påstående är riktigt. 
 
Föreläggande ska besvaras senast 2006-07-14. 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att kommunfullmäktige anser att ordförande först angav sitt 
förslag till beslut och därefter befäste detta med klubbslag. 
 
Roland Swedestam, s och Jessica Lundgren, mp yrkar att Jessica Lundgrens påstående 
är riktigt. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande samt Roland 
Swedestams, s och Jessica Lundgrens, mp yrkande finner hon att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Rolands Swedestams, s och Jessica Lundgrens, mp yrkande varvid 
votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s och Jessica Lundgrens, mp yrkande 
och nej = enligt Håkan Algotssons, c yrkande avges 15 st ja-röster, 12 st nej-röster och 
6 st avstår. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att Jessica Lundgrens, mp 
påstående är riktigt. 
 
Reservation 
 
Anders Walterson, c, Anita Eriksson, c reserverar sig mot beslutet. 
 
Håkan Algotsson, c reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga 7. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Jessica Lundgrens, mp påstående är riktigt. 
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Fortsättning § 42/07, Laglighetsprövning enligt kommunallagen, votering i fråga 
om tjänst som kommunekolog 
 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Kammarrätten i Jönköping förelägger 2007-01-15 Torsås kommun att inkomma med ett 
skriftligt svar på överklagande från Karl-Erik Gustavsson senast 2007-02-06. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att avge något yttrande på inkommit överklagande från Karl-Erik 
     Gustavsson, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
----- 
Exp till: 
Kammarrätten i Jönköping 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 av 32   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-23 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 43/07 
AU § 239/06 
KF § 82/06              06/KS 0160 
Motion angående upphandling av livsmedel till de kommunala verksamheterna i 
Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, c hemställer i en motion att endast livsmedel som framställts enligt 
den svenska djurskyddslagstiftningen och som är garanterat fria från antibiotika och 
hormoner ska upphandlas av Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-09-27: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
     inköpsansvarig Kent Frost för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2007-01-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Kalmar kommuns inköpsavdelning handhar upphandlingen av livsmedel för fem 
kommuner i länet – Kalmar, Emmaboda, Borgholm, Mörbylånga och Torsås för 
perioden 2007-05-01 – 2010-04-30. Inför upphandlingen har de deltagande 
kommunerna gjort ett gemensamt förarbete. 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-11-23 § 109 att Torsås kommun har valt 
att ej deltaga i förarbetet på grund av pågående organisationsöversyn inom kost-
verksamheterna. Torsås kommun har således frånhänt sig möjligheten att påverka 
kravspecifikationen i upphandlingen. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-11-30 § 85, enligt socialchef Carina Leijon förslag på 
yttrande över motionen att föreslå kommunfullmäktige att motionen härmed anses 
besvarad. 
 
Ekonomichef Kent Frost förslag till svar på motionen: 
 
I kommande upphandlingar ska ingå krav på att kött och ägg har producerats med en 
djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom att de inte kommer från djur 
som behandlats med antibiotika eller hormoner i tillväxtfrämjande syfte och att de är 
garanterat fria från salmonella. Detta gäller under förutsättning att kraven inte 
snedvrider konkurrensen och inte är diskriminerande. 
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Fortsättning § 43/07, Motion angående upphandling av livsmedel till de 
kommunala verksamheterna i Torsås kommun 
 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till ekonomichef Kent Frost förslag till svar på 
motionen. 
 
Arbetsutskottets beslut: 
 
att uppdra åt inköpsansvarig Kent Frost att efterhöra med inköpskontoret i Kalmar tids- 
     planen för upphandlingen  
----- 
Exp till: 
Inköpsansvarig Kent Frost 
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AU § 44/07 
AU § 240/06 
KF § 90/06              06/KS0169 
Motion – Etiska regler för förtroendevalda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, c hemställer i en motion om etiska regler för 
förtroendevalda. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-09-27: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till partigrupperna för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2007-01-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Remissvar från miljöpartiet föreligger. Miljöpartiet tillstyrker att kommunfullmäktige 
antar någon form av etiska regler för förtroendevalda. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att ytterligare bereda ärendet och 
     återkomma med en redovisning till nästa sammanträde med arbetsutskottet. 
----- 
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 45/07              07/KS0021 
Köpekontrakt Törnlycke 1:13 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Mikael Karlsson om att få köpa del av fastigheten 
Törnlycke 1:13, cirka 2 800 kvm. 
 
Köpeskilling utgör totalt 28 000 kronor. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar att för att försäljning ska ske måste grannarna till fastigheterna 
Törnlycke 1:11 och 1:12 vara positiva till försäljningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt tekniska nämnden att omförhandla arrendekontraktet med den nuvarande 
     arrendatorn till fastigheten Törnlycke 1:13, 
 
att kommunstyrelsen ordförande Roland Swedestam uppdras att kontakta 
     fastighetsägarna till Törnlycke 1:11 och 1:12 för synpunkter med anledning av 
     försäljningen,  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att försälja del av fastigheten Törnlycke 1:13, cirka 2 88 kvm till Mikael Karlsson till en 
     kostnad av 28 000 kronor under förutsättning att fastighetsägarna till Törnlycke 1:11  
     och 1:12 ställer sig positiva till försäljningen, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg att underteckna köpekontraktet. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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AU § 46/07 
AU § 287/06 
AU § 211/06             06/KS0167 
Sjöfartsmuseet i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Sjöfartsmuseum är i behov av att upprustas.  Bland annat måste tak och 
väggar isoleras så att byggnaden kan hålla cirka 15 grader inomhus. 
 
Ett problem är att länsstyrelsen inte kan bevilja några pengar för upprustningen eftersom 
museet har flyttats från sin ursprungliga plats. Eventuellt kan Boverket ge bidrag. 
 
Att ta fram och sammanställa ansökningshandlingar är ett tidskrävande arbete och en  
handläggare behöver utses och. Målsättning är att en handläggare ska komma igång 
med arbetet under första halvåret 2007 och att Boverket kan ha en ansökan efter 
sommaren nästa år. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ledningsgruppen att utse en handläggare som ska handlägga  
     bidragsansökan för Sjöfartsmuseet samt  
 
att efterhör med Bergkvara Hamn & Stuveri AB om nuvarande placering av 
     Sjöfartsmuseet kan utgöra framtida hinder för hamnens utveckling. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Skrivelse daterad 2007-01-19 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger, att 
nuvarande placering av Sjöfartsmuseet utgör inget hinder för hamnens framtida 
utveckling. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 47/07              07/KS0022 
Kunskapsnavet – Centrum för vuxnas lärande, Kalmar, Mörbylånga och Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordinarie  
          
S Roland Swedestam      
C Håkan Algotsson 
  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna förslag till ordinarie ledamöter i Kunskapsnavet – Centrum för vuxnas 
     lärande, Kalmar, Mörbylånga och Torsås, 
 
att delge beslutet till kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. 
----- 
Exp till: 
Kunskapsnavet – Centrum för vuxnas lärande, Birgitta Agnesson 
Kommunstyrelsen 
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AU § 48/07              07/KS0023 
Hantering av yttrande från kommunstyrelsen gällande överklagade beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s initierar frågan om att ge 
arbetsutskottet i delegation, att avge ett yttrande vid inkomna överklagande över 
kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut, om yttrande tiden går ut innan 
kommunstyrelsen har sammanträde. Arbetsutskottet delger nämnder därefter sitt beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att i första hand försöka förlänga yttrande tiden, 
 
att i andra hand under förutsättning att ledamöterna varit eniga vid beslutsfattandet,  
     delegera till arbetsutskottet, att avge ett yttrande vid inkomna överklagande över 
      kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut, om yttrande tiden går ut innan  
      kommunstyrelsen har sammanträde, 
 
att arbetsutskottet delger nämnden därefter sitt beslut. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 49/07 
KS § 24/07              06/KS0090 
Information av kommunchef Tommy Nyberg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar från sammanträffande med kommunens 
förvaltningschefer och budgetansvariga med anledning av besparingskrav på 3,5 
miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Kommunchef Tommy Nyberg har till samtliga förvaltningar givit i uppdrag att redovisa 
en organisationsplan. Denna plan ska innehålla enheter, tjänster (endast antal, ej namn) 
samt om så finns övriga dokument som kompletterar organisationsplanen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 50/07               
KS § 241/06             05/KS0035 
Översiktsplanen Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att synpunkter har inkommit från 
Länsstyrelsen gällande Torsås kommuns översiktsplan. 
 
* Riksintresse saknas 
* Kulturvärden saknas 
* Kustvärdering saknas 
* Kartunderlag inte tillräckligt 
* Efterfrågar om en dialog med Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in representanter från Länsstyrelsen och konsult Karl-Erik Rosen till 
    arbetsutskottets sammanträde, 
 
att i övrigt notera informationen. 
----- 
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AU § 51/07 
AU § 29/07              06/KS0210 
Bostadssituationen för gymnasieelever 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, tp initierar frågan om bostadssituationen för gymnasieelever.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s informerar om att Claes-Göran 
Bjerding har bjudit in representanter från politiken, näringsliv och skolledning till ett 
sammanträde under eftermiddagen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att noter informationen. 
----- 
 
 
 
 


