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 Sören Bondesson, s  
 Görel Rydeen, tp  
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Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
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Utses att justera Mona Magnusson  
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AU § 156/07 
KS § 108/07             07/KS0053 
Gullaboaffären 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marcus Johansson, c föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt kommunchef Tommy 
Nyberg att ta fram förslag på om- eller nybyggnad av butikslokal för livsmedel i 
Gullabo med Torsås Fastighets AB som fastighetsägare. 
 
Tuulikki Åkesson, Möre ReusrsCentrum inbjuds till nästa arbetsutskott för en 
redovisning av den enkät som utsänts till boende inom Gullaboområdet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att fortsätta utreda frågan om Gullaboaffären vid nästa arbetsutskott. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-17 
 
Tuulikki Åkesson Möre ResursCentrum informerar om resultatet av den enkät som 
utsänts till boende inom Gullabo med omnejd. 
 
Totalt skickades enkäten ut till 480 hushåll och 248 av dem svarade. Det ger en 
procentsiffra på 52. 
 
Av enkätsvaren framgår att idag handlar 46 % i Gullabo, 85 % tycker att det är viktigt 
att det finns en butik i Gullabo samt 71 % är beredda att ändra sitt köpbeteende. 
 
Arbete pågår med att ta in offerter för en byggnation av en ny matbutik. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att fortsätta att utreda om möjlighet finns att bevara matbutiken i Gullabo samt 
 
att notera informationen från Tuulikki Åkesson. 
----- 
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AU § 157/07             07/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 158/07             07/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att noter delgivningen. 
----- 
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AU § 159/07 
AU § 101/07             07/KS0054 
Ansökan om markköp del av Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Morgan Hansson att få köpa mark på del av fastigheten 
Övraby  1:14 enligt kartutdrag. 
 
Idag finns ingen väg till fastigheten vilket innebär att servitut måste tecknas på 
fastigheten Övraby 1:100. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-03-06: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att ta fram förslag på köpekontrakt på del av  
     fastigheten Övraby 1:14 enligt kartutdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att under förutsättning att Lantmäteriet avstyckar fastigheten, servitut tecknas för väg på  
     fastigheten Övraby 1:100 och att byggnad uppförs inom två (2) år, teckna preliminärt  
     köpekontrakt på fastigheten Övraby 1:14 del av, cirka 1700 kvm samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna  
     köpekontraktet. 
-----  
Exp till. 
Kommunstyrelsen 
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AU § 160/07              
KS § 43/07 
AU § 39/07              07/KS0007 
Bidrag till samlingslokaler 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger följande ansökning om bidrag till samlingslokaler 2007 
 
Lokal/Förening     Bidrag 2006    Bidrag 2007 
 
Föreningen Garpens Vänner   10 000:-       10 000:- 
Skruvemåla skolrotes 
Byggnadsförening        5 000:-       10 000:- 
Torsås Bygdegårdsförening  140 000:-     140 000:- (varav 70 000:- 
                utbetalas i förskott) 
Torsås Folketshusförening  210 000:-     240 000:- (varav 100 000:- 
                utbetalas i förskott) 
Norra Tång BK         5 000:-     Högsta möjliga 
Bergkvara AIF                 Högsta möjliga 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2007 enligt följande: 
 
Lokal/Förening       
 
Föreningen Garpens Vänner   10 000:-         
Skruvemåla skolrotes 
Byggnadsförening        5 000:-       
Torsås Bygdegårdsförening  140 000:- (varav 70 000:- utbetalas i förskott) 
Torsås Folketshusförening  210 000:- (varav 100 000:- utbetalas i förskott) 
Norra Tång BK         5 000:-        
Bergkvara AIF         5 000:- 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av konto 301 i 2007 års budget. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 161/07 
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 2007-01-23: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-17 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Vissa kulturlokaler som tillhör någon annan än staten kan få bidrag från Boverket till 
bland annat ny- och ombyggnad, standardhöjande reparationer, handikappanpassning 
samt utbyte eller komplettering av inventarie. För bidrag måste projektet bedömas 
viktigt från kulturpolitiskt synpunkt. Projektet får inte påbörjas innan man fått beslut om 
bidrag. 
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Fortsättning § 161/07, Sjöfartsmuseet i Bergkvara 
 
Man kan få bidrag med högst 30 % av bidragsunderlaget för nybyggnad och med högst 
50 % av underlaget för övriga projekt. 
 
Boverkets Samlingslokaldelegation beslutar om bidrag en gång om året. En ansökan 
som lämnas före den 1 oktober ett år får beslut om bidrag senast under februari månad 
året därpå. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att ta fram underlag och sammanställa en  
     bidragsansökan. 
----- 
Exp till: 
Kommunchef 
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AU § 162/07 
AU § 147/07 
AU § 128/07             07/KS0084 
Strategisk plan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Ärendet kommer att tas upp igen vid nästa arbetsutskott, då ett förslag på strategisk plan 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-03-20: 
 
att notera informationen från kommunchef Tommy Nyberg. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-04-03: 
 
att ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde 2007-04-17. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta med att påbörja med arbetet med en strategisk plan till hösten 2007. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef 
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AU § 163/07             07/KS0093 
Gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-03-22 § 29 att hemställa hos 
kommunstyrelsen om att en gemensam policy utarbetas när det gäller försäljning av 
inventarier.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier upprättas. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 164/07 
AU § 59/07              07/KS0029 
Inbjudan att söka statsbidrag 2007 för alkohol- och narkotikaförebyggande 
insatser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riksdagen har beslutat om en rad olika satsningar som på olika sätt berör 
missbruksområdet samt det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet. 
 
Bidrag kan sökas inom följande områden: 
 
• insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa 
• insatser för barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer 
• insatser för missbrukande kvinnor som utsätts för våld 
• alkohol- och narkotikaförebyggande insatser.  
 
Denna inbjudan gäller enbart bidrag till alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. 
Särskild inbjudan skickas till socialnämnderna/motsvarande i länets kommuner rörande 
de övriga områdena. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-02-06: 
 
att överlämna inbjudan att söka statsbidrag 2007 för alkohol- och narkotika- 
     förebyggande insatser till socialnämnden för ställningstagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att söka statsbidrag för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser 2007, 
 
att hänskjuta frågan till budgetberedningen för 2008. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
Ekonomikontoret 
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AU § 165/07 
AU § 224/06               
AU § 26/06              Dnr 05/KS0194 
VA-utbyggnad söder om Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
I kustvårdsplanen för Torsås kommun (antagen av Kommunfullmäktige 2005-06-15  
§ 49) framgår prioritering 2005 – 2007 följande: 
 
”För stugområden från Bergkvara och söderut och eventuell tät bebyggelse nära va-
anslutningar ska principbeslut snarast fattas om också dessa ska anslutas till befintliga 
reningsverk eller om lokala likvärdiga gemensamhetsanläggningar ska var lösningen. 
Ett åtgärdsprogram upprättas med tidplanen för verkställighet under en femårsperiod. 
För resterande fastigheter med enskilda avlopp ska under en femårsperiod med start 
2005 besiktning ske och nödvändiga åtgärder vidtagas”. 
 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster § 40, har kommunen skyldighet att 
lösa in en onyttiggjord enskild anläggning inom ett VA-område. Detta innebär att alla 
fastighetsägare som har ett avlopp som är yngre än 10 år har möjlighet att få sin 
avloppsanordning värderad och därefter ersättas. 
 
Miljönämnden beslutar 2007-03-20 § 18 att uppmana kommunstyrelsen att snarast med 
hänvisning till de regionala miljömålen, den av Kommunfullmäktige framtagna 
kustvårdsplanen och att det idag finns ett flertal avlopp som inte har fullgod rening att 
fatta beslut om åtgärdsplan för utbyggnad av VA-nät söderut från Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att beslut inväntas först från Länsstyrelsen gällande tillståndsansökan innan ett 
     fortsatt arbete med en eventuell VA-utbyggnad påbörjas. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 166/07 
AU § 36/07             05/KS0194 
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 § 166/07, 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 2007-01-23: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-17 
 
Skrivelse från Ola Hermansson, Södra Kärr Samfällighetsförening föreligger. 
 
Södra Kärr Samfällighetsförenings styrelse har fattat beslut om att prioritera ett 
samarbete med Karlskrona kommun gällande en VA-lösning i Södra Kärr. Orsaken till 
detta är att Karlskrona kan erbjuda en snabb lösning, men från Torsås sida inte erbjuds 
en lösning på överskådlig tid. 
Därför begär styrelsen att Torsås kommun skyndsamt tar de beslut som krävs för att 
samarbete mellan Karlskrona kommun och Södra Kärr ska kunna påbörjas. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera inkommen skrivelse från Ola Hermansson, Södra Kärr Samfällighets- 
      förening, 
 
att överlämna en kopia på skrivelsen till kommunalteknik. 
----- 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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AU § 167/07             07/KS0097 
Medverkan i projekt Baltic Tangent II 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektet Baltic Tangent (BT) avslutas efter två (2) års arbete i och med utgången av 
april månad 2007. Ett övergripande syfte med projektet har varit att lyfta fram behovet 
av förbättrad trasportinfrastruktur för gods i BT-området, det vill säga den östvästliga 
ekonomiska korridor av regioner från den ryska regionen Pskov i öster till Halland och 
Nordjylland i väster. Projektarbetet har framförallt inriktats på förhållanden och behov 
av god tillgänglighet till de stora transportkorridorerna som utgörs av Europavägar och 
huvudstråk för järnvägstrafik och sjötransporter i Skandinavien och de Baltiska staterna. 
 
En viktig ambition i projektet har varit att också ange hur uppföljning och vidare-
utveckling bör ske. En slutsats är att en åtgärd bör vara att ansöka om EU medel för ett 
uppföljande projekt, nu inriktat på att konkretisera hur vissa flaskhalsar kan/bör 
angripas och inte minst hur effektiv samordning mellan olika transportslag bör 
åstadkommas genom investeringar i logistikcentra och kombiterminaler. 
 
Frågan om ett uppföljande BT II-projekt har efter diskussion i projektets styrgrupp 
behandlats av Regionförbundets arbetsutskott, som ställt sig bakom att en ansökan 
förbereds och lämnas in. 
 
Motsvarande ställningstagande för ett nytt projekt har gjorts av ledande BT-partners i 
Danmark, Estland, Lettland och Ryssland. 
 
Regionförbundet inbjuder till överläggning om utveckling av ansökan för projekt Baltic 
Tangent II och att om ansökan godkänns, till medverkan i projektets genomförande. Det 
bör understrykas att frågan om finansiella åtaganden för olika parter i projektets genom-
förande aktualiseras först då ansökan lämnas in. Det beräknas ske under hösten 2007. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Torsås kommun kan tänkas medverka i projektet under förutsättning att övriga  
     kommuner i länet medverkar samt 
 
att kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam medverkar vid överläggningarna  
     2007-05-04 i Kalmar. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 av 28   
 Sammanträdesdatum 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-17   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 168/07             07/KS0098 
Fröken Alg 2007  
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse har behandlat frågan angående Fröken Alg på senaste 
styrelsemöte och givit kansliet i uppdrag att bjuda in samtliga kustkommuner till 
överläggningar för att diskutera genomförande av Fröken Alg för 2007. Eftersom 
sommarsäsongen närmar sig är det avgörande att vi kan ge besked till Högskolan i 
Kalmar om verksamheten ska genomföras under 2007 och i så fall på vilken nivå. 
 
Algblomning i Östersjön har blivit ett allt större problem för besöksnäringen.  
 
Den totala kostnaden för verksamheten Fröken Alg 2007 beräknas till 1 100 000 kronor. 
 
Förslag till finansiering för Torsås kommun: 
 
Antal provtagningsplatser: 2 
Fördelning: 5 % 
Finansiering: 55 000 kronor. 
 
Yrkande 
 
Görel Rydeen, tp med instämmande av Sören Bondesson, s yrkar avslag på förslaget att 
medverka i Fröken Alg 2007. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i projekt Fröken Alg 2007. 
-----  
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AU § 169/07             07/KS0094 
Årsredovisning 2006, Samordningsförbundet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 2005-10-01. I förbundet ingår 
Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Landstingen och samtliga kommuner i länet 
förutom Borgholms kommun. Av intäkterna står Försäkringskassan för 50 %, 
Landstingen för 25 % och kommunerna för 25 %. Förbundet har som uppgift att 
underlätta för medlemmarna att kunna samordna rehabiliteringsinsatser för individer i 
arbetsför ålder. 
 
Ur lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän 
Försäkringskassa, Länsarbetsnämnd, kommun och landsting § 26 citeras: 
 
”Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 
Arbetsmarknadsstyrelsen. Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om 
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas”. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2006 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2006. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 170/07             07/KS0091 
Årsredovisning 2006, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan 
(kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband 
därmed ändras förbundsordningen bland annat avseende beslutsorgan. I stället för 
fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 §) 
som beslutande församling. 
 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och landstinget). 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2006 samt 
 
att bevilja Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet  
     för 2006. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 171/07 
AU § 95/07              06/KS0210 
Idéförslag från Ulf-Peter Rosenblad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på idéer att se möjligheterna och inte problemen från Ulf-Peter Rosenblad 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-02-20: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att upprätta ett förslag på svar på inkommen 
skrivelse samt 
 
att notera inkommen skrivelse. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-17 
 
Förslag på svar föreligger från kommunchef Tommy Nyberg. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 av 28   
 Sammanträdesdatum 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-17   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 172/07 
KF § 25/07              07/KS0061 
Medborgarförslag – Adolfssons före detta trädgårdsmästeri 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger medborgarförslag från Jan-Erik Persson, Torsås enligt följande: 
 
På Walfrid Adolfssons före detta trädgårdsmästeri växer mycket äppelträd, päronträd, 
plommonträd, körsbär - plommon m m. Jag har varit och provsmakat på frukten. Det är 
goda fina sorter. Låt hyresgäster som bor i kommunen och inte har någon trädgård 
tillvarata frukten. Det är många barnfamiljer som bor i hyreshus. Jag erbjuder mig att 
städa bort allt skrot som ligger i backen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna inkommet medborgarförslag gällande Adolfssons före detta  
     trädgårdsmästeri till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig positiv till medborgarförslaget och officiellt tillåta kommuninvånarna att  
     inhämta frukt på tomten så länge den tillhör kommunen samt 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
---- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 173/07 
KF § 28/07              07/KS0085 
Medborgarförslag – Gratifikation efter 40 års tjänst i kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger från Karl-Erik Gustavsson, Torsås medborgarförslag med bilagd motivering 
att Torsås kommun bör införa som komplettering till nuvarande 25-årsgratifikation åt 
anställda i Torsås kommun, ytterligare en gratifikation efter 40 års tjänst i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till personalutskottet för beredning. 

     ---- 
Exp till: 
Personalutskottet 
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AU § 174/07 
KF § 29/07              07/KS0077 
Medborgarförslag – Angående torghandeln 

 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger från Elisabeth Eriksson, Torsås  med flera underskrifter medborgarförslag 
och bilagd motivering förslag att 
 

• Torghandeln i kommunen endast förekommer en dag i veckan 
• Torghandel skall bedrivas på Torsås torg 
• Hyra för torgplats justeras så att hyressumman är likvärdig med andra 

kommuner 
• Torghandlarna har giltig F-skattesedel och att skatt och avgifter är betalda 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till partigrupperna och kommunalteknik för  
     beredning, 
 
att inlämnas till kommunkansliet senast 2007-06-01. 

     ---- 
Exp till: 
Partigrupperna 
Kommunalteknik 
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AU § 175/07 
KF § 30/07 
Medborgarförslag – Årensningar       07/KS0088 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger från Christer Thörn, Torsås medborgarförslag med bilagd motivering 
om årensningar. 
 
Förslag 
Torsås kommunfullmäktige tillkänna ger för Kommunalteknik och privata markägare 
längs kommunens vattendrag att de med egen förmåga eller med hjälp av entreprenörer 
rensar upp i respektive delar av åsystemen att det medför bättre vattenföring, i synnerhet 
på våren med det ökade vårflödet, givetvis med de regler i åtanke som gäller för 
årensningar och våtmarker. Det finns kanske möjligheter att få ekonomiska anslag från 
EU eller svenska staten för naturåtgärder av detta slag för att förhindra återkommande 
översvämningar p g a igenväxning med träd och buskar, oönskade uppdämningar m m. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till miljönämnden och kommunalteknik för  
     beredning, 
 
att inlämnas till kommunkansliet senast 2007-06-30. 

     ---- 
Exp till: 
Miljönämnden 
Kommunalteknik 
 
 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 av 28   
 Sammanträdesdatum 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-17   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 176/07 
AU § 173/06 
KF § 69/06              06/KS0137 
Motion – Minska utsläppen – börja använda nyckeltal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp hemställer i en motion att det i kommunens bokslut för 
varje år som kommer ska finnas med beräkningar på alla utsläpp som kommunen 
orsakar, hur utsläppen har förändrats sedan föregående år och vilka åtgärder som behövs 
för att minska utsläppen till nästkommande bokslut. Se vidare aktbilaga. 
 
 Kommunfullmäktiges beslut: 

 
 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-08-08: 
 
att inhämta yttrande från Bergkvara Hamn & Stuveri AB, Torsås Fastighets AB, 
     tekniska nämnden och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-17 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-09-11 § 115, att motionen kommer att medföra ett 
merarbete för den kommunaltekniska verksamheten som idag är oklar. 
 
Yttrande 2006-08-22 från Torsås Fastighets AB, som arbetar ständigt med att minska 
utsläppen med att övergå till mer miljövänliga bränsle. Detta gäller allt från 
uppvärmning till drivmedel och elförbrukning. Fastighetsbolaget ser därför inte att 
beräkningar på alla utsläpp i bokslutet ger rätt bild av utsläppen därför att en mycket 
mer heltäckande redovisning kommer att bli energideklarationer på varje fastighet. 
 
Protokoll 2006-10-03 § 76 från miljönämnden. Kommunen kan minska sin påverkan på 
klimatet genom att efterfråga och använda energisnåla produkter liksom energi och el 
från förnybara energikällor och dessa åtgärder kan även leda till besparingar. Beräkning 
för koldioxid är värt att börja med, men varje enskild förvaltning måste ta sitt ansvar för 
att ta fram data om sina utsläpp samt göra beräkningar av påverkan. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s yttrande 2007-04-11. För Bergkvara hamn`s del är det 
onödigt eftersom verksamheten är tillståndspliktig och en grundlig utredning har gjorts i 
samband med tillståndsprövning. 
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Fortsättning § 176/07, Motion – Minska utsläppen – börja använda nyckeltal 
 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar avslag på motionen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Minska utsläppen – börja använda nyckeltal. 
---- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 177/07 
KF § 195/06             06/KS0245 
Motion – Framtidskartor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att ge miljö- och byggnadsnämnden gemensamt i 
uppdrag att någorlunda skyndsamt ta fram kartor enligt inlämnad motion.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-12-18: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen, miljönämnden och byggnadsnämnden för 
beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-17 
 
Enligt SMHI ska en framtagning av  

• Karta A normalvattenståndet + förhöjt med 0.5 meter 
• Karta B normalvattenståndet + förhöjt med 0,5 meter samt 1 meter 

kosta mellan 250 000 till en halv miljon kronor på grund av att nya flygkartor med 
denna precision måste i så fall framställas. 
 
Sannolikheten att 100-årsvattenståndet blir verklighet under en hundraårsperiod är hela 
63 %. Denna nivå kan sedan läggas in i primärkartan och jämföras med vid nyetablering 
i kommunen. En sådan beräkning ska kosta mellan 15 000 – 20 000 kronor. 
 
Miljönämnden beslutar 2007-03-20 § 22 att Kommunfullmäktige bör tillstyrka 
motionen och i samband av val av förslag tänka långsiktigt och välja det alternativ som 
är mest gynnsamt för miljön. 
 
Byggnadsnämnden meddelar 2007-01-22 § 11 att byggnadsnämnden eftersträvar för 
närvarande att vid nybyggnad ha en lägsta sockelnivå på 2,5 meter, detta är ej fastställt 
av nämnden. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Görel Rydeen, tp och Roland Swedestam, s 
yrkar att motionen hänskjuts till arbetet med översiktsplanen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionen hänskjuts till arbetet med översiktsplanen. 
----- 
Exp till: Kommunstyrelsen 
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AU § 178/07 
KF § 31/07              07/KS0089 
Motion – införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, kd hemställer i motion till kommunfullmäktige i Torsås kommun 
införande av vårdnadsbidrag i vår kommun. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att remittera motionen till partigrupperna, barn- och utbildningsnämnden och  
     socialnämnden för yttrande,  
 
att yttrande ska inlämnas senast 2007-09-30 till kommunkansliet. 
---- 
Exp till: 
Partigrupperna 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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AU § 179/07             07/KS0035 
Granskning av årsredovisning 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har givit Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
uppdrag att granska kommunens årsredovisning för år 2006. 
 
Granskningens syfte är att pröva om årsredovisningen är uppställd enligt den 
kommunala redovisningslagen och att årsredovisningen redogör för verksamheten, 
verksamhetens finansiering samt den ekonomiska ställningen. 
 
Granskningen visar att resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys, ger en 
rättvisande bild av kommunen ekonomi och ställning. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande till kommunstyrelsen och för 
kännedom till Kommunfullmäktiges presidium. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen revisionsrapport. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 

 


