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Plats och tid Kommunledningskontoret 2007-06-12, 08.30 – 12.45 
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c 
  Mona Magnusson, m § 226 - 250 
  Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef, § 226 - 231 
  Tuulikki Åkesson, Möre ResursCentrum, § 235 
  Stine Breum Appelqvist, turismansvarig, § 235 - 236 
  Tommie Sigvardsson, teknisk chef, § 244 - 247 
  
Utses att justera  Sören Bondesson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2007-06-15 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 226 - 255 

    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Sören Bondesson 
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Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 226/07             07/KS0076 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – maj 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget januari – maj 2007. 
 
Samtliga nämnder utom socialnämnden, tekniska nämnden och barn- och 
utbildningsnämnden redovisar i budgetuppföljningen för januari – maj 2007 att 
budgeten för 2007 hålls. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt socialnämnden att redovisa förslag på besparing i samband med  
      socialnämndens överskridande av budgeten samt 
  
att notera budgetuppföljning för januari – maj 2007. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden
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AU § 227/07 
KS § 116/07 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-05-02: 
 
att gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier upprättas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Följande regler gäller för avyttring och kassation av kommunal lös egendom som 
organisationen själv inte längre har behov av. 
 
Egendomen av lågt värde ska tillställas kommunens arbetsmarknadsenhet Vågen. 
 
Lågt värde = halvt basbelopp. 
 
Har egendomen stort ekonomiskt värde, såsom vissa maskiner eller liknande, skall ett 
anbudsförfarande användas för att följa likställighetsprincipen. Med stor ekonomiskt 
värde avses egendom med samlat ekonomiskt värde över halvt basbelopp. 
 
Beslutsrätt kring avyttring av kommunal lös egendom skall regleras i respektive nämnds 
delegationsordning. 
 
Beslut av kassation av kommunal lös egendom bör lämpligen fattas av närmaste chef. 
Beslutsrätt kring kassation av kommunal lös egendom skall regleras i respektive 
nämnds delegationsordning. 
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Fortsättning § 227/07, Gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag på regler för avyttring och kassation av kommunal lös egendom. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 228/07             07/KS0133 
Beträffande skada på bil      
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Skrivelse har inkommit från Rickard Ohlsson med anledning av att hans bil blivit 
sönderslagen på Vågen i Bergkvara. 
 
Eftersom Vågen var stängd och inga obehöriga ska vara på området menar Rickard 
Ohlsson att säkerheten är dålig och yrkar att Torsås kommun betalar självrisken på 
3 000 kronor. 
 
Torsås kommuns ersättningsskyldighet regleras av skadeståndslagen och skadestånd 
utbetalas för sådana skador för vilka kommunen, vid en strikt juridisk prövning ska 
anses ha vållat genom uppsåt eller vårdslöshet. 
 
Kommunens eventuella skadeståndsskyldighet ska prövas utifrån om kommunen har 
varit vårdslös eller inte. Endast det faktum att en olycka inträffat medför inte 
automatiskt att kommunen är skyldig att betala skadestånd. 
 
Vid utredning av ärendet har framgått: 
 
Rickard Olsson har parkerat sin bil på parkeringsplatsen vid Vågen. Kommunen har ej 
tagit på sig något ansvar eller på annat sätt avtalat att hålla bilar på denna parkering 
under uppsikt eller övervaktning. Kommunens personal har därmed inte brustit i tillsyn 
och kan ej hållas ansvarig eller vållande till skadehändelsen. 
 
Yttrande och proposition 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Mona Magnusson, m, Bert Appert, tp och 
Sören Bondesson, s yrkar avslag på framställan. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till Rickard Ohlsson framställan. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras 
avslagsyrkande och Håkan Algotssons, c bifallsyrkande finner han att arbetsutskottet 
beslutat enligt Roland Swedestams, s med fleras yrkande att avslå framställan om att 
betala självrisk om 3 000 kronor till Rickard Ohlsson för sönderslagen bil. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c reserverar sig mot beslutet. 
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Fortsättning § 228/07, Beträffande skada på bil 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå framställan om att betala självrisk om 3 000 kronor till Rickard Ohlsson för  
     sönderslagen bil parkerad på Vågen. 
-----  
Exp till: 
Rickard Ohlsson 
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AU § 229/07 
AU § 61/07              Dnr 07/KS0024 
Revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen avseende ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna i Torsås kommun har gett Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse- 
Coopers i uppdrag att genomföra en granskning av den interna kontrollen avseende 
ekonomiska transaktioner. 
 
Revisorerna anser att det är viktigt att kommunen dokumenterar och fastställer vilka 
regler som gäller vid exempelvis fakturering, försäljning av inventarier och kontant-
hantering för att minska sårbarheten och öka den interna kontrollen. 
 
Revisorerna överlämnar granskningsrapport till kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt socialnämnden för beaktande och åtgärd i 
de delar som nämndernas verksamhet berörs. 
 
Rapporten överlämnas även till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Revisorerna önskar svar om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
rapportens innehåll senast 2007-05-20. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-02-06: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg tillsammans med ledningsgruppen ta fram 
      förslag på en internkontrollplan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Förslag på internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen samt förslag till reglemente för 
intern kontroll föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag på internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen samt förslag till  
     reglemente för intern kontroll samt 
 
att notera inkommen revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen avseende  
     ekonomi. 
 
föreslå Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta förslag på internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen samt förslag till  
     reglemente för intern kontroll. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 230/07             07/KS0132 
Miljöbilar i länets kommuner och landsting 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länets kommuner och landsting har, via Regionförbundets styrelse, satt upp ambitiösa 
mål när det gäller arbetet med klimat- och utvecklingsfrågor. Bland dessa mål märks att, 
inom de egna organisationerna, senast år 2010 endast köpa och leasa sådana personbilar 
som klassas som miljöbilar. Den offentliga sektorn kan på så sätt minska utsläppen av 
klimatgaser och föregå med gott exempel. Dessutom kan 1 200 offentligt ägda miljö-
bilar utgöra underlag för att etablera ytterligare tankställen för alternativa bränslen och 
för lokal produktion av biogas, till nytta också för andra delar av samhället. 
 
Regionförbundet har fått i uppdrag att initiera en länsgemensam upphandling av 
miljöbilar. 
 
Regionförbundet förslår att upphandlingen sker med en avtalsperiod på 2 + 1 år samt 
följande tidplan för det fortsatta arbetet: 
 
Senast 1 juni 2007  
  Beslut i samtliga kommuner och landsting/KLB om ambitionsnivå (det vill  
  säga antal köpta eller leasade miljöbilar för åren 2008, 2009 och 2010) samt om  

deltagande i gemensam upphandling. Fullmakt till upphandlande enhet. 
 

Hösten 2007   
  Förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering och avtalsskrivning. 
 
Avtalet träder i kraft från och med 1 januari 2008. 
 
Underlag för upphandling av miljöbilar 2008 - 2010, Torsås kommun föreligger från 
ekonom Torsten Karlsson. 
 
Bedömning av behov av utbyte av personbilar inom främst hemtjänsten: 
 
2008, 3 bilar 
2009, 2 bilar 
2010, 7 bilar 
 
Utöver detta kan tillkomma behov att nyanskaffning av 1 – 3 bilar de första 2 åren av 
perioden 2008 – 2010. 
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Fortsättning § 230/07, Miljöbilar i länets kommuner och landsting 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att medverka i gemensam upphandling av miljöbilar, 
 
att notera underlag för upphandling av miljöbilar 2008-2010 samt 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
-----  
Exp till: 
Regionförbundet i Kalmar län 
Ekonomichef Kent Frost 
Kommunstyrelsen 
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AU § 231/07 
AU § 221/07             07/KS0003 
Utbildning av balanserad styrning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2007-05-29 § 221, att uppdra åt ekonomichef 
Kent Frost att arbeta vidare med utbildningen av balanserad styrning och återkomma 
med förslag till program till arbetsutskottets sammanträde 2007-06-12. 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Som ett led i utvecklingen av kommunens nya styrmodell anordnas som ett första steg 
en utbildningsdag 2007-08-27 för ledamöter i arbetsutskottet, nämndernas presidier och 
chefstjänstemän. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att anordna en utbildningsdag i balanserad  
      styrning 2007-08-27 för ledamöter i arbetsutskottet, nämndernas presidier och  
      chefstjänstemän. 
-----  
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost
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AU § 232/07 
KS § 81/07 
AU § 110/07 
AU § 60/07 
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. 
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Fortsättning § 232/07, Brukningstaxa för VA 2007 
 
 
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. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-11-29: 
 
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. 
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Fortsättning § 232/07, Brukningstaxa för VA 2007 
 
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. 
 
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 kommunstyrelsens 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 2006-12-18: 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-23: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att efterhör om förlängd yttrande tid hos  
     Länsrätten samt att sammanställa ett svar till Länsrätten. 
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Fortsättning § 232/07, Brukningstaxa för VA 2007 
 
Arbetsskottets behandling 2007-02-06 
 
Beslut 2007-01-25 från Länsrätten i Kalmar föreligger där Länsrätten avvisar inlämnat 
överklagande från Norrgårdens Samfällighetsförening. 
 
Förslag på yttrande föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s 
och kommunchef Tommy Nyberg samt från Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, 
m. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar bifall till sitt egna och 
kommunchef Tommy Nybergs yttrande. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till sitt egna och Mona Magnussons, m yttrande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s och Tommy 
Nybergs yrkande och Håkan Algotsson, c och Mona Magnussons yrkande finner han att 
arbetsutskottet beslutat enligt Roland Swedestam, c och Tommy Nybergs yrkande 
varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s och Tommy Nybergs yrkande och 
nej = Håkan Algotssons, c och Mona Magnussons, m yrkande avges 3 ja-röster och 2 
nej-röster. Arbetsutskottet har sålunda beslutat att godkänna Roland Swedestam, s och 
Tommy Nybergs upprättade förslag till yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-02-06: 
 
att godkänna kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och Tommy Nybergs 
     upprättade yttrande som sitt eget,  
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt egna yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-03-06 
 
Föreläggande 2007-02-27 föreligger från Länsrätten i Kalmar att tillfälle ges att yttra sig 
avseende kommunens självkostnader för området. Yttrande ska vara Länsrätten 
tillhanda senast 2007-03-27 med målnummer 42-07. 
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Fortsättning § 232/07, Brukningstaxa för VA 2007 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att avge något yttrande på kommunens självkostnader för området. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-03-20: 
 
att avstå från att avge något yttrande på kommunens självkostnader för området. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Dom daterad 2007-06-04 föreligger från Länsrätten i Kalmar län, där Länsrätten 
upphäver, med bifall till överklagande, Torsås Kommunfullmäktiges beslut 2006-12-18 
§ 185. 
 
Förslag på yttrande föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s och Bert Appert, tp yrkar bifall till att sända in förslag till yttrande 
för att under tiden kunna komplettera ärendet. 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m yrkar att vidhålla tekniska nämndens 
tidigare beslut 2006-12-04 § 165 om oförändrad taxa. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s och Bert Apperts 
bifallsyrkande och Håkan Algotssons, c och Mona Magnussons, m yrkande att vidhålla 
tekniska nämndens tidigare beslut finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Roland 
Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprättat yttrande som sitt eget. 
----- 
Exp till:  
Länsrätten i Kalmar län 
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AU § 233/07             07/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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AU § 234/07             07/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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AU § 235/07             07/KS0053 
Tur i Torsås  - Ett utvecklingsprojekt för besöksnäringen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Tuulikki Åkesson, Möre ResursCentrum och turismansvarig Stine Breum Appelqvist 
föredrar ärendet. 
 
Projekt Tur i Torsås ska leda till bättre lönsamhet, fler entreprenörer och nya 
investeringar inom bland annat besöksnäringen. Detta får i sin tur effekter på 
serviceutbudet och inflyttningen.  
 
Projektet har planerats av turismnäringen tillsammans med Möre ResursCentrum och 
turismansvarig. I den satsningen krävs en samordnare, omvärldsbevakning, 
kompetensutveckling, inköp av en del programvaror etc. 
 
Satsningen som totalt omfattar 6,0 miljoner kronor och varje företag kommer att gå in 
med en del i pengar och en del i arbetsinsats. Andra stora finansiärer förutom EU är 
Sparbanksstiftelsen, Högskolan i Kalmar samt Regionförbundet. För Torsås del handlar 
det om att i pengar satsa 350 000 kronor under 2,5 år. 
 
Förslag på projektkostnad och finansiering samt dokument Tur i Torsås föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun bidrar med 350 000 under 2,5 år för projektet Tur i Torsås under  
     förutsättning att övriga företagare i projektet går in med de medel som krävs.  
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 236/07 
AU § 224/07             07/KS0125 
Information om kommunens badplatser, vandringsleder med mera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2007-05-29 att bjuda in turismansvarig Stine 
Breum Appelqvist före en redovisning av kommunens badplatser, vandringsleder med 
mera. 
 
Turismansvarig Stine Breum Appelqvist föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt teknisk chef Tommie Sigvardsson och turismansvarig Stine Breum  
     Appelqvist att redovisa, hur eftersatt underhållet är idag samt resursbehovet på  
     kommunens badplatser, vandringsleder och gästhamn. 
-----  
Exp till: 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson 
Turismansvarig Stine Breum Appelqvist 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 av 43   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2007-06-12  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 237/07             07/KS0005 
Förköpsyttrande Kroka 4:26 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Kroka 4:26. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet      Köpehandling     Köpesumma 
 
Kroka 4:26     Köpebrev       200 000:- (Tvåhundra- 

2007-05-01       tusen kronor) 
-----  
Exp till: 
Swedbank AB 
Anna Maria Eklöf 
Box 502 
385 25 Torsås  
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AU § 238/07             07/KS0005 
Förköpsyttrande Järnsida 1:95 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Järnsida 1:95. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet      Köpehandling     Köpesumma 
 
Järnsida 1:95     Köpebrev       165 000:- (Etthundra- 

2007-05-25       sextiofemtusen kronor) 
-----  
Exp till: 
Swedbank AB 
Anna-Lisa Runesson 
361 20 Emmaboda 
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AU § 239/07             07/KS0005 
Förköpsyttrande Torsås 1:18 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Torsås 1:18. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet      Förvärvsdatum     Köpesumma 
 
Affär 1 
Torsås 1:18     2007-01-05      500 000:- (Femhundra- 

          tusen kronor) 
 
Affär 2 
Torsås 1:18     2007-03-20      500 000:- (Femhundra- 

          tusen kronor) 
-----  
Exp till: 
Torsås Bostads AB 
Magnus Andersson 
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AU § 240/07             07/KS0005 
Förköpsyttrande Torsås 2:55 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Torsås 2:55. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet      Köpehandling     Köpesumma 
 
Torsås 2:55     Köpebrev       131 283:- (Etthundra- 

2007-05-25 trettioentusentvåhundra- 
åttiotre kronor) 

-----  
Exp till: 
VikingToys 
Gösta Kjellme 
Strandgatan 4 
385 30 Torsås 
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AU § 241/07             07/KS0134 
Lägsta bygghöjd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Statsarkitekt Arne Wandin föreslår byggnadsnämnden att fatta beslut om lägsta 
bygghöjd vid nybyggnader av hus med anledning av högt vattenstånd som kusten har 
drabbats av under hösten och våren och kommande förväntade höjning av vattennivåer 
på grund av den globala uppvärmningen. Många kommuner i länet har infört denna 
policy. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-05-28 § 79 att hemställa hos Kommunfullmäktige om 
fastställelse av en lägsta bygghöjd om 2,5 meter över normal vattennivå vid nybyggnad. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in till arbetsutskottet 2007-08-06 statsarkitekt Arne Wandin och byggnads-  
     nämndens ordförande Lennart Adolfsson för ett förtydligande av byggnadsnämndens  
     beslut. 
-----  
Exp till: 
Statsarkitekt Arne Wandin 
Byggnadsnämndens ordförande Lennart Adolfsson 
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AU § 242/07             06/KS0148 
Förvärv av fastigheten Applerum 5:23  
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med kommunens förvärv av fastigheten Applerum 5:23 har ett flertal 
diskussioner förts med ägarna till fastigheten Applerum 5:21 Ola och Marie Karlsson. 
Dels om det markområde som ägs av Ola och Marie Karlsson och som ligger insprängt i 
fastigheten Applerum 5:23, dels uppfyllnad av området utmed Applerumsån på fastig-
heten Applerum 5:7 och dels att en gång- och cykelväg anläggs mellan fastigheterna 
Applerum 5:7 och 5:23.  
 
Fastigheten Applerum 5:21 (insprängt område i fastigheten Applerum 5:23) 
 
Vid ett eventuellt kommunalt förvärv av fastigheten Applerum 5:21 är för närvarande 
fastighetsägarnas utgångsbud 60 000 kronor. En sedvanlig prisförhandling måste 
genomföras innan förvärvet sker. 
 
Uppfyllnad av delar av fastigheten Applerum 5:7 
 
För att slippa långa transportsträckor och därmed höga transportkostnader kan del av 
överloppsmassor i samband med anläggandet av industriinfart till industriområde 3 i 
Torsås transporteras utan kostnad för fastighetsägaren till fastigheten Applerum 5:7. 
Fyllnadsmassorna sprids ut utefter ån på fastigheten Applerum 5:7. 
Arbetet med och kostnaden för grovplaneringen åligger fastighetsägaren. 
Under 2007 bör åtgärderna vara utförda. Ansvarig Tommie Sigvardsson, Torsås 
kommun. 
Uppfyllnaden görs för att motverka årliga översvämningar. Se bilagd kartskiss. 
 
Ej motordriven trafik 
 
I samband med att fastigheten Apperlum 5:23 med flera detaljplaneläggs föreslår 
fastighetsägarna, Ola och Marie Karlsson att en gång- och cykelväg anläggs mellan 
fastigheterna Applerum 5:7 och fastigheten Applerum 5:23. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att på grund av oförutsedda markförhållande konstateras att det inte finns några  
     överloppsmassor kvar i samband med anläggandet av industriinfart till industri- 
     område 3 i Torsås. 
-----  
Exp till:  
Ola och Marie Karlsson 
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AU § 243/07             07/KS0131 
Markförvärv av Adofssonska tomten i Torsås Kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan föreligger från Staffan Axelsson, Mörebyggen AB om att få förvärva 
tomtmarken avseende trädgårdsmästare Valfrid Adolfssons trädgårdsmästeritomt för att 
där uppföra en kombination av villor och marklägenheter enligt förslag som kommer att 
överlämnas senare. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att efterhöra med Staffan Axelsson,  
     Mörebyggen AB avsikten med markförvärvet av Adolfssonska tomten samt 
 
att bjuda in Staffan Axelsson till nästa arbetsutskott 2007-08-06. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 244/07 
AU § 222/07             07/KS0122 
Avtalsförslag, övertagande av vägbelysning Torsås kommun och E.ON 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtalsförslag för övertagande av vägbelysning mellan Torsås kommun och E.ON Elnät 
Sverige AB har upprättats. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-05-07 § 57 att föreslå kommunstyrelsen att teckna 
överlåtelseavtal av gatu- och vägbelysningsanläggningar med förutsättning att följande 
ändringar i liggande avtalsförslag tillgodoses: 
 
• Alla belysningsstolpar skall besiktigas av opartisk besiktningsman och bekostas av 

E.ON Elnät (§ 6 punkt 5) och att påtalade anmärkningar åtgärdas. 
• Alla belysningsstolpar skall märkas upp i löpande nummerserie (§ 6 punkt 4). 
• Att belysningsanläggningen överlåts i elsäkert utförande med garantitid om 5 år 

gällande eventuellt dolda fel från och med besiktningsdagen. 
• Att mätning endast blir aktuell vid nybyggnation och att schablonmätning kommer 

att användas i orörda anläggningar. 
• Att inte överta leveransskyldigheten av spänning till annan vägbelysningsanläggning 

om denna anläggning matas från den överlåtna anläggningen. 
• Att få redovisat de senaste årens åtgärder gällande förnyelsepengar som har ingått i 

gällande avtal. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-29: 
 
att till arbetsutskotts sammanträde 2007-06-12 bjuda in teknisk chef Tommie  
     Sigvardsson för en redovisning av ärendet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föredrar ärendet. 
 
Med anledning av tekniska nämndens beslut 2007-05-07 § 57 angående avtal om 
övertagande av vägbelysning meddelar E.ON Elnät följande: 

 
• Besiktning av opartisk besiktningsman: Frågan är skickad till E.ON:s  

anläggningsenhet. Det troliga är dock att detta avslås. E.ON Elnät har en 
besiktningsverksamhet som i grunden är styrd av ellagen. I detta fall kommer 
dessutom elbesiktning att göras av extern part. 

• Alla belysningsstolpar skall uppmärkas: De stolpar som inte är sambyggda med 
eldistribution kan uppmärkas. Övriga får på överlämnad Pos-Ljus dokumention ett 
motsvarande nummer. 
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Fortsättning § 244/07, Avtalsförslag, övertagande av vägbelysning Torsås kommun 
och E.ON 

 
 

• Belysningsanläggningar överlåts i elsäkert utförande: Här lämnar vi samma garanti 
som vår entreprenör, vilket normalt är 2 år. 

• Mätning endast vid nybyggnation: Detta kan inte uppfyllas på grund av ellagen. I 
avtalet finns avsnitt som reglerar detta ifall Energimyndigheten ändrar detta. 

• Att inte övertaga leveransskyldighet av spänning till annan kund: Detta ärende är 
under utredning. Här återkommer E.ON Elnät. 

• Redovisning av senaste årens åtgärder: Detta kommer E.ON Elnät att meddela. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tekniska nämnden återkommer med ärendet samt 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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AU § 245/07 
AU § 223/07              
AU § 200/07 
AU § 140/07             07/KS0017 
Hallagärde avfallsanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2007-03-20 § 140 att ansvaret för Hallagärde 
avfallsanläggning fortfarande ligger kvar på tekniska nämnden/kommunalteknik. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-05-07 § 55 att kalla representant från kommun-
styrelsens arbetsutskott för att utreda hur skötseln av Hallagärde avfallsanläggning skall 
ske i framtiden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-29: 
 
att till arbetsutskotts sammanträde 2007-06-12 bjuda in teknisk chef Tommie  
     Sigvardsson för en redovisning av ärendet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att teknisk chef Tommie Sigvardsson återkommer med ett avtalsförslag från  
     Kalmarsundsregionens Renhållare. 
-----  
Exp till: 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson 
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AU § 246/07 
AU § 296/06 
AU § 195/07             06/KS0151 
Gummebo vattenskyddsområde/reservvattenskyddsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar ärendet. 
 
Skrivelse har inkommit 2006-08-21 från lantbrukare/markägare inom Gummebo 
vattenskyddsområde gällande begäran om upphörande av Gummebo vattenskydds-
område/reservvattenskyddsområd. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-10-14 § 151 att föreslå kommunstyrelsens arbets- 
utskott att ingen förändring av gällande skyddsområde ska ske. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2006-12-05 § 296, att, för att trygga behovet 
av kommunens vattenförsörjning avslå framställan från lantbrukare/markägare inom 
Gummebo vattenskyddsområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från miljönämnden. 
-----  
Exp till:  
Miljönämnden 
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AU § 247/07 
AU § 225/07 
KS § 117/07             05/KS0194 
VA söder om Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-05-02 delges ledamöterna skrivelse från Ola 
Hermansson, Södra Kärr Samfällighetsförening. 
 
I skrivelsen meddelar Södra Kärrs Samfällighetsförening att beslut fattats om att 
prioritera ett samarbete med Karlskrona kommun. Orsaken till detta är att Karlskrona 
kan erbjuda en snabb lösning, medan från Torsås sida inte erbjuds en lösning på 
överskådlig tid. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att invänta svar först från Länsstyrelsen gällande 
tillståndsansökan innan ett fortsatt arbete med en VA-utbyggnad påbörjas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-05-29 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-05-07 § 74 att tekniska nämnden förutsätter att 
kommunstyrelsen hanterar frågan med Karlskrona kommun. 
 
Skrivelse daterad 2007-05-14 föreligger från Ola Hermansson, Södra Kärrs 
samfällighetsförening där han vill ha en förklaring på Torsås kommuns agerande i 
frågan. 
 
Yrkande 
 
Torsåspartiet genom Bert Appert yrkar att det skyndsamt fattas ett principbeslut om ett 
VA-område för kustområdet söder om Bergkvara, som inkluderar också Södra Kärr. 
Anläggningen ska betalas solidariskt av alla inom området berörda. 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till torsåspartiets yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-29: 
 
att det skyndsamt fattas ett principbeslut om ett VA-område för kustområdet söder om  
     Bergkvara, som inkluderar också Södra Kärr. Anläggningen ska betalas solidariskt  
     av alla inom området berörda, 
 
att ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde 2007-06-12. 
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Fortsättning § 247/07, VA söder om Bergkvara 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att fatta ett principbeslut om ett VA-område för kustområdet söder om Bergkvara, som 
     inkluderar också Södra Kärr.   
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 248/07             07/KS0128 
Landsbygdsutveckling – offentlig miljö i Bergkvara  
 
Ärendebeskrivning 
 
Företag och föreningar i Bergkvara har startat ett landsbygdsutvecklingsprojekt. Ett av 
önskemålen är att den offentliga miljön ses över. För att bland annat stimulera besöks- 
näringen i Bergkvara, önskas ett mer gästvänligt och välkomnande intryck. Fokus är 
området från Dalskärs Camping/Skytteholmen bort mot Strandbygget och Vindkrafts-
expo. Under framförallt sommarmånaderna är det väldigt många, både kommun-
invånare och turister, som befinner sig i detta område. 
 
Projektledare är Frida Portin, Bergkvara. 
 
Finansiering kommer att sökas hos Länsstyrelsen, landsbygdsutvecklingsstöd. 
 
I första projektet kommer pengar att sökas till en förstudie, där någon – utsedd av 
kommunen eller av projektet – skissar/ritar på förslag för att höja kvaliteten och 
standarden i den offentliga miljön i ovan nämnda område. I förstudien bör också ingå 
kostnadsuppskattningar på de olika förbättringsförslagen. 
 
Kommun är en viktig länk i förstudien, eftersom det övergripande ansvaret för 
detaljplanen finns där. 
 
Projektet vill veta vem, kommunen eller projektet, som tar kontakt med en 
landskapsarkitektbyrå för att få ett kostnadsförslag på förstudien. Detta kommer att 
ligga till grund vid ansökan för landsbygdsutvecklingsstöd. 
 
Förslag föreligger på åtgärder för att höja standarden på den offentliga miljön i området. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ej medverka i landsbygdsutvecklingsprojektet. 
-----  
Exp till: 
Frida Portin 
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AU § 249/07 
KS § 157/07             07/KS0096 
Länsgemensam inriktning med anledning av förslag till reviderade nationella 
planer för väg- och järnvägsinvesteringar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar ärendet. 
 
Regeringens, länens och kommunernas arbete med planering av infrastruktur och 
trafikering följer ett rullande schema. Infrastrukturplanerna brukar omfatta cirka tio år 
och revideras var tredje till femte år. Just nu pågår två parallella processer: 
 
• Revidering av befintliga planer 2010-2015. 
• Förberedelser för kommande planeringsomgång 2010-2019. 
 
Kommunerna och Regionförbundet har fått Banverkets och Vägverkets förslag på 
revidering av planen för 2004-2015 på remiss. 
 
Trafikverkens förslag till investeringar i de reviderade planerna är mycket negativa 
utifrån Kalmar läns perspektiv. Samtliga objekt som finns med för perioden 2008-2015 
föreslås lyftas bort eller bli senarelagda i förslagen till reviderade väg- och 
järnvägsplaner. De objekt som föreslås hamna utanför planperioden (genomförande 
2016 eller senare) finns på E22, Kust till kustbanan, Stångådalsbanan och Tjustbanan. 
 
Regionförbundets styrelse sammanträder 2007-06-14 och förslås då ta ställning till ett 
samlat agerande gentemot regeringen avseende förskotteringen av de föreslagna 
objekten och finansieringen av Kalmar Flygplats. 
 
Regionförbundet kan administrera förskotteringen om förbundsordningen ändras, vilket 
kräver beslut i kommunernas och landstingets fullmäktigeförsamlingar. Om så sker kan 
Regionförbundet ta upp det lån som behövs och kommunerna betalar sin andel i form av 
en avgift till Regionförbundet. 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom detta under förutsättning att alla länets kommuner 
ställer upp samt att alla objekten är med i den reviderade planen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-05-30: 
 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut när beslutsunderlag kommer från  
      Regionförbundet. 
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Fortsättning § 249/07, Länsgemensam inriktning med anledning av förslag till 
reviderade nationella planer för väg- och järnvägsinvesteringar 
 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
I enlighet med Regionförbundets yttrande över Banverkets och Vägverkets förslag till 
revidering av befintliga nationella infrastrukturplaner är Regionförbundet och länets 
kommuner eniga om följande: 
 

• Föreslagna investeringar måste genomföras 
• Inga objekt ska lyftas ur planen 
• Kalmar län behöver fler investeringar 
• Vi behöver en bättre planeringsprocess 

 
De objekt som ligger i farozonen och som kan komma att behöva förskotteras är: 
 

• Kust till Kustbanan ( Alvesta-Kalmar/Karlskrona) 
• Tjustbanan (Linköping-Västervik) 
• Stångådalsbanan (Linköping-Kalmar) 
• E22 (delen genom Mönsterås) 

 
Länets delar är beroende av varandra och genom att satsa på bred front kan regionen 
stärkas väsentlig. Kommunerna och Regionförbundet är överens om att samtliga projekt 
ovan måste genomföras före 2015. 
 
Räntekostnader för Torsås kommun för Kust till Kust-, Stångådals- och Tjustbanan, 
E22/Mönsterås, Lv 127/Målilla samt Kalmar Flygplats. 
5 % ränta, Flygplatsen 2008-2010. Lv 127/Målilla start 2008. Resten fördelas jämnt 
2009-2010. 
 
År   Alternativ Nödvändigt     Alternativ Planen   
 
2008        121          121 
2009     1 160          717 
2010    1 160          717 
2011    1 047        604 
2012    1 047        604 
2013    1 047        604 
2014    1 047        604 
2015    1 047        604 
Totalt    7 677            4 577 
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Fortsättning § 249/07, Länsgemensam inriktning med anledning av förslag till 
reviderade nationella planer för väg- och järnvägsinvesteringar 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig bakom principen att förskottera och medfinansiera det som nämns i  
     skrivelsen ovan och uppdrar åt Regionförbundet att ta de initiativ som krävs för att  
     lösa finansiering, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
-----  
Exp till: 
Regionförbundet i Kalmar län 
Kommunstyrelsen 
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AU § 250/07 
AU § 23/07 
AU § 60/06  
KF § 17/06              06/KS0012 
Medborgarförslag – Minnesstenen i Gullaboås        
 

Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående minnesstenen vid riksdagsmannagården i Gullaboås från 
Jan-Erik Persson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 

 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-03-07: 
 
att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden 
     för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2006-04-03 att meddela kommunstyrelsen att detta är ingen 
fråga för byggnadsnämnden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar 2006-06-15 åt kulturchef Karin Seebass att kontakta 
Gullabo Hembygdsförening för att förhöra sig om vilka möjligheter hembygds-
föreningen har att ansvara för skötseln omkring stenen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-12-11 § 84 att det är svårt att hitta en bra 
lösning eftersom riksdagsmannagården och marken runt omkring har en ägare och 
marken där stenen står har andra ägare. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-09: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att utreda frågan vidare. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Förslag till svar på medborgarförslaget föreligger från kommunchef Tommy Nyberg. 
Se vidare aktbilaga. 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 38 av 43   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2007-06-12  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
Fortsättning § 250/07, Medborgarförslag – Minnesstenen i Gullaboås 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att i de delar som rör skötsel och skyltning till stenen säga ja till medborgarförslaget  
     men i den delen som rör parkeringsficka säga nej, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg ansöka om skyltning hos Vägverket samt  
     undersöka en lösning för skötsel av stenen,  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 251/07 
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 2007-03-28: 
 
att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-04-17: 
 
att överlämna medborgarförslaget till partigrupperna och kommunalteknik för  
     beredning, 
 
att inlämnas till kommunkansliet senast 2007-06-01. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-05-07 § 66, att nämnden ser positivt på torghandel i 
Torsås kommun samt att upprätta förslag på höjning av taxan för torgplatser från och 
med 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma till arbetsutskottet med förslag på ny taxa  
     från och med 2008 samt en redogörelse om hur torghandeln tillämpas i våra grann- 
     kommunerna. 

     ---- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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AU § 252/07             06/KS0153 
Samordnad överförmyndarnämnd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen har deltagit i ett möte med den gemensamma överförmyndarenämnden 
för Emmaboda, Nybro, Torsås och Uppvidinge kommuner 2007-04-19. 
 
Länsstyrelsen finner det därför mycket positivt att överförmyndarnämnderna i 
Emmaboda, Nybro, Torsås och Uppvidinge kommuner inlett ett samarbete med en 
gemensam nämnd och handläggande personal. Kommunerna har därigenom skapat 
resurser och möjligheter att möte de ökande krav som ställs. 
  
Vid mötet redovisades en tämligen omfattande sammanställning rörande brister i den 
tidigare överförmyndarverksamheten i Torsås kommun. Flera brister är av sådan art att 
de måste åtgärdas så snart som möjligt. Detta gäller till exempel dagboksanteckningar, 
egentligt register över godmanskap med mera och att handlingar ej sänts ut till 
dödsbodelägare. Andra brister gäller mer rutiner vid hanteringen av ärenden, såsom att 
markeringar saknas i årsräkningar utvisande att granskning verkligen genomförts. 
 
Det åligger nu den nya nämnden att tillse att de ovannämnda föreliggande ärendena 
rörande Torsås kommun i möjligaste mån åtgärdas och att gängse rutiner i 
fortsättningen följs i verksamheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
Exp till: 
Överförmyndare Ann-Katrin Berisson 
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AU § 253/07 
AU § 195/07             07/KS0002 
Komtek etablering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Nutek inbjuder att ansöka om medel för att etablera Komtek, kommunal entreprenörs- 
och teknikskola. De medel som avsätts räcker till tre nya kommuner. Den totala 
summan är 6 Mkr med fördelningen 2 Mkr per kommun. 
 
Ansökningstid till 2007-08-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-15 att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att ta 
fram förslag på underlag för att ansöka om medel för att etablera Komtek, kommunal 
entreprenörs- och teknikskola. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om att lägga ner en teknisk utbildning på 
Korrespondensgymnasiet, då inga sökande finns. Vidare har teknisk utbildning lagts ner 
på Mjölnerskolan på grund av för få sökande. Även Möre ResursCentrum påvisar 
samma tendens då man haft teknisk utbildning riktad till kvinnor. 
 
Med utgångspunkt från ovanstående är det svårt att se att Torsås kommun i dagsläge 
kan göra denna satsning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inte ansöka om att få etablera en teknisk utbildning i Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 254/07             07/KS0010 
Sammanfattning feriearbetare 2007  
 
Ärendebeskrivning 
 
Sammanfattning på feriearbetare 2007 från verksamhetsansvarig på Vågen Ann-Britt 
Mårtensson föreligger. 
 
Antal sökande 76 stycken varav ej behöriga det vill säga fel ålder, ej skrivna i Torsås 
eller för sent inkomna 7 stycken. Återstår 69 stycken, 24 pojkar och 45 flickor. 
 
50 feriearbeten erbjuds. 
8 stycken har tackat nej till erbjudet arbete och 5 stycken har ej svarat på erbjudandet. 
 
3 ungdomar med funktionshinder har fått feriearbete. 
6 ungdomar har inte kunnat erbjudas feriearbete inom den ekonomiska ram som finns. 
Om det blir några återbud kommer dessa ungdomar att erbjudas feriearbete. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU 255/07               07/KS0001 
Arbetsutskottets sammanträdestid 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, tp initierar frågan om arbetsutskottets sammanträdestider som infaller 
samma dag som kommunstyrelsens sammanträdestider under hösten 2007 kan flyttas. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att se över om det eventuellt går att flytta 
     arbetsutskottets sammanträdestider under hösten 2007 samt 
 
att beakta under 2008 att inte arbetsutskottet och kommunstyrelsen sammanträdestider  
     infaller på samma dag. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Kommunassistent Yvonne Nilsson 
 
 
 
 


