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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
Plats och tid Kommunledningskontoret 2007-10-16, 08.30 – 12.00 
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c 
  Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
  Hans-Olof Berg, c, tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson 
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef § 356 - 358 
  Anders Persson, WSP § 359 
  Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB § 359 
  Jan Andersson, miljöchef § 366 - 367 
  Tommie Sigvardsson, teknisk chef § 366 - 367 
  
  
  
Utses att justera Hans-Olof Berg  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2007-10-18 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 356 - 373

    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Hans-Olof Berg 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum  2007-10-16   
    
Datum för anslags  
uppsättande  2007-10-18 Datum för anslags 

nedtagande 2007-11-09 

    
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Torsås 
  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 356/07               07/KS0076 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – september 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget januari – september 2007. 
 
Samtliga nämnder utom socialnämnden, tekniska nämnden och barn- och 
utbildningsnämnden redovisar i budgetuppföljningen för januari – september 2007 att 
budgeten för 2007 hålls. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera budgetuppföljning för januari – september 2007. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att införa ett omedelbart inköpsstopp till och med 2007-12-31,  
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att redovisa för ledningsgruppen ett regel-  
     verk med anledning av inköpsstoppet. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 357/07             07/KS0160 
Utlåtande avseende delårsrapport 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna skall bedöma om det prognostiserade resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i 
årsbudgeten och flerårsplanen. 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Torsås kommuns delårsrapport per den 
31 augusti 2007. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på 
analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad 
revisionsrapport som utarbetats av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
 
Revisorerna bedömer 
 
• att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 

redovisningslagen, 
• att utifrån kommunens prognos kommer inte ekonomisk balans att uppnås år 2007, 
• att det i kommunens budget och flerårsplan finns mål utifrån ett verksamhetsmässigt 

perspektiv, man alla utgår inte från god ekonomisk hushållning och är inte mätbara 
och utvärderingsbara. Vi kan som en följd av detta inte bedöma resultatet i denna 
del, 

• att finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning antogs vid samma tillfälle som 
budgeten för år 2007. Kommunen antog då tre finansiella mål varav två bedöms 
vara uppfyllda utifrån kommunens prognos. 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera granskning av delårsrapport 2007. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 358/07             07/KS0198 
Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och 
insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
uppdrag att genomföra rubricerad granskning. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna beslutade revisionsplanen. 
 
I bifogad rapport ”Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt 
kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun” redovisas 
analys och slutsats. 
 
Granskningen visar att kommunens delar av kommunens budgetprocess kan förbättras. 
En datafil över svaren kommer att lämnas över till kommunen. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden för beaktande. Revisorerna emotser svar på planerade åtgärder med 
anledning av rapporten senast 2008-01-15. Rapporten lämnas till Kommun-fullmäktiges 
presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost att ta fram  
      planerade åtgärder med anledning av rapporten. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna 
     har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning i Torsås kommun. 
----- 
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Ekonomichef Kent Frost 
Kommunstyrelsen 
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AU § 359/07 
AU § 332/07 
AU § 313/07 
AU § 296/07 
AU § 268/07             07/KS0149 
Information från arbetsgruppen gällande lokalfrågan i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marcus Johansson, c lämnar en avrapportering från arbetsgruppen för lokaler i Gullabo. 
 
Från arbetsgruppen föreligger tre alternativ: 
 
Alternativ A – förvärv av prästgården 
 
Alternativ B – ombyggnad och viss tillbyggnad av gymnastiksalsbyggnaden 
 
Alternativ C – Björken åtgärdas. 
 
Den redan gjorda utredningen av fuktrelaterade problem i Björken duger inte som 
underlag för att bedöma vilka insatser och kostnader som det i så fall blir tal om. Därför 
har WSP fått i uppdrag att utreda byggnadens tillstånd. Detta arbetet har påbörjats. 
Vidare har det hos brandskyddsmyndigheten beställts en bedömning avseende förvärv 
av prästgården. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19: 
 
att överlämna arbetsgruppens förslag till alternativ till partigrupperna för yttrande, 
 
att invänta WSP:s rapport samt räddningstjänstens besiktningsutlåtande för  
     komplettering till partigrupperna,  
 
att arbetsgruppens uppdrag härmed är avslutad, 
 
att notera informationen från Marcus Johansson, c. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-16 
 
Anders Persson WSP redovisar besiktningen på Björken i Gullabo 
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Fortsättning § 359/07, Lokalfrågan i Gullabo 
 
 
Sammanfattning av WSP:s rapport: 
 
Besvär kan främst kopplas till lukt på vinden som tillförs lokalerna via ett dåligt 
balanserat ventilationssystem. Orsaken till skadorna är just obalansen i ventilations-
systemet. Fukt tillförs vinden från lokalerna och lukt tillförs lokalerna från vinden. Som 
åtgärd föreslås att material som förvaras på vinden tas bort, att vindsventilationen 
förändras och att det byggs en ny anläggning för allmänventilation. 
 
Fuktskador har dessutom konstaterats i, och i anslutning till golvet i tillbyggnadsdelen 
(förskolan) samt hos väggar och tak i utrymmen (wc, städ och el) under en läckande 
takhuv åt nordost. 
 
Vidare konstateras att PVC-mattor lokalt luktar på grund av hög fuktighet i botten-
plattan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Anders Persson, WSP. 
-----  
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AU § 360/07 
AU § 333/07 
AU § 314/07 
AU § 295/07             07/KS0005 
Förköpsyttrande Binnaretorp 2:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-21: 
 
att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-04. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-04: 
 
att bjuda in Marcus Johansson till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-19 samt 
 
att hänskjuta förköpsyttrandet till detta sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19: 
 
att hänskjuta förköpsyttrandet till nästa sammanträde med arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-16 
 
Räddningstjänstens utlåtande angående Gullabo Prästgård: 
 
• Skall från övervåningen anordnas utrymningsvägar med utvändiga trappor 
• Utrymningslarm skall monteras 
• Byte av dörrar till köket 
• Vad det gäller pannrummet skall det utformas som en egen brandcell 
• Viss brandavskiljande behövs göras. Beroende på vilka ändringar som behövs. 
 
Detta är vad som räddningstjänsten kan se av den information som finns i dagsläget. Det 
kan bli mer som kan behövs göras vid användning av lokalerna. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c tillsammans med Bert Appert, tp yrkar att den kommunala 
förköpsrätten nyttjas. 
 
Roland Swedestam, s yrkar att avstå från att nyttja den kommunala förköpsrätten. 
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Fortsättning § 360/07, Förköpsyttrande Binnaretorp 2:3 
 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, c tillsammans med Bert 
Apperts, tp yrkande och Roland Swedestams, s yrkande finner han att arbetsutskottet 
beslutat enligt Roland Swedestams, s yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s yrkande och Håkan Algotssons, c 
och Bert Apperts, tp yrkande avges 2 ja-röster och 3 nej-röster. Arbetsutskottet har 
sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c och Bert Apperts, tp yrkande att den 
kommunala förköpsrätten nyttjas. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att den kommunala förköpsrätten nyttjas på fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, s och Sören Bondesson, s reserverar sig mot beslutet. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 361/07             07/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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AU § 362/07             07/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
 Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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AU § 363/07             07/KS0005 
Förköpsyttrande Kajan 23 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Kajan 23. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet      Köpehandling     Köpesumma 
 
Kajan 23      Köpekontrakt      150 000:- (Etthundra- 

2007-08-25       femtiotusen kronor) 
-----  
Exp till: 
Gerd Darwiche 
Kungsvägen 25 
385 41 Bergkvara 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 22   
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  2007-10-16  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
AU 364/07               07/KS0191 
Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, Emmaboda, 
Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. BOJ är en ideell organisation som ger 
kostnadsfritt stöd till brottsoffer och vittnen. Föreningen erbjuder hjälp och stöd till den 
som drabbats av brott, dels genom samtal med en Stödperson, dels genom Vittnesstöd 
som finns på Kalmar tingsrätt och som förmedlar stöd och hjälp till målsägande och 
vittnen i samband med rättegång. Brottsofferjouren utgör ett komplement till de 
myndigheter som har ett uttalat ansvar för att stödja brottsoffer. 
 
Samtliga medarbetare, 15 stödpersoner och 18 vittnesstöd, arbetar helt ideellt utan 
någon som helst ersättning. De ger sin tid och sitt engagemang för att på bästa sätt 
stödja brottsoffer. Alla har genomgått en grundutbildning och har avlagt tystnadslöfte. 
Vidareutbildningar anordnas kontinuerligt. 
 
Av de kommuner som omfattas av Brottsofferjouren i södra Kalmar län erlägger i 
dagsläget Kalmar kommun 1:80 per invånare, för Emmaboda, Mörbylånga och Torsås 
kommuner 1:50 per invånare. Borgholms kommuns bidrag är 1:25 per invånare samt 
Nybro kommun 1 krona per invånare. 
 
Brottsofferjouren kommer i ansökan för år 2008 begära en höjning av verksamhets-
bidraget från de kommuner som ännu inte kommit upp till 1:50 per invånare. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om oförändrat verksamhetsbidrag från 
Torsås kommun för år 2008 med 10 950 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja 10 950 kronor i verksamhetsbidrag till brottsofferstöd för 2008, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 301. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 365/07             07/KS0200 
Förändring av ansvar för lokaler inom kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att ett fastighetsbolag bildades i kommunen 2004 så lämnades ett fåtal 
lokaler samt fastighetsskötsel kvar inom kommunstyrelsen. 
 
Följande fastigheter ligger kvar hos kommunstyrelsen: 
 
Torsås 2:54, Olssonska fastigheten 
Torsås 53:6, kommunhusen 
Dalskär stuga 8 
Bergkvara 2:1 (pågår överläggningar med hamnbolaget om övertagande) 
Torsås 11:1, PRO-stugan 
Sågen 4 
Torsås 2:42 
Torsås 53:9 
Slätafly skola 
Torsås 22:1 före detta brandstationen 
Fritidsgården i Söderåkra 
 
Kommunstyrelsen har under åren köpt vissa tjänster från Torsås Bostads AB på 
fastighetsskötsel 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg kontakta Torsås Fastighets AB för att  
      eventuellt överta kommunstyrelsens fastigheter samt att efterhöra med Länsstyrelsen  
      om vad som gäller om ägarförhållande för Olssonska fastigheten. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 366/07 
AU § 374/07             07/KS0196 
VA-plan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Håkan Algotsson, c initierar frågan om VA-plan i Torsås kommun för att 
kunna söka bidrag för enskilda VA-anläggningar. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-02: 
 
att bjuda in teknisk chef Tommie Sigvardsson och miljöchef Jan Andersson för  
      överläggningar om bidragsansökan för enskilda VA-anläggningar samt upprättande  
      av en VA-plan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-16 
 
Miljöchef Jan Andersson och teknisk chef Tommie Sigvardsson föredrar ärendet. 
 
Enligt miljöchef är det idag väldigt oklart vad som gäller men han kommer att följa upp 
ärendet och återkommer till arbetsutskottet igen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
notera informationen. 
----- 
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AU § 367/07 
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 2007-06-12: 
 
att inhämta synpunkter från miljönämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-16 
 
Miljönämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen: 
 
Reservvattentäkt/-område skall skyddas på samma sätt som ordinarie vattentäkts-
område. Miljönämnden anser därför att inga förändringar av gällande skyddsområde 
eller bestämmelser skall ske. 
Enligt skyddsområdesbestämmelserna kan miljönämnden efter ansökan ge tillstånd till 
vissa specifika åtgärder i området. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att teknisk chef Tommie Sigvardsson återkommer till arbetsutskottet med förslag på  
     olika ersättningsområdet, 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevara Gummebo som vattenskyddsområde/reservvattenskyddsområde. 
-----  
Exp till:  
Kommunstyrelsen 
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AU § 368/07             07/KS0151 
Rapport icke verkställda beslut SoL 2:a kvartalet 2007-10-11 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige över hur många 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för beslutet, vilka typer av bistånd beslutet gäller samt hur lång tid som vid 
rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut.  
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och familjeomsorgen, 
handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har verkställt. 
 
Utformningen av rapporten ska vara på ett sådant sätt att sekrettesbelagda uppgifter inte 
lämnas ut. 
 
Rapport kvartal 2, 2007  
 
Antal icke verkställda beslut:    3 
Typ av bistånd:        Särskilt boende, äldreomsorg 
Antal dagar från beslut till rapportering: 4, 4, 2 
Antal män:         2 
Antal kvinnor:        1 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 2, 2007. 
-----  
Exp till:  
Kommunstyrelsen 
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AU § 369/07 
AU § 357/07 
AU § 277/07             07/KS0152 
Skrivelse från SerMoIT angående lokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Peter Sjöstrand, SerMoIT efterhör om att få överta lokalerna som disponeras av Vågen 
på Karlskronavägen 1, Torsås. Peter Sjöstrand vill få möjlighet att expandera sin 
verksamhet i befintliga lokaler. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-07: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg söker vidare efter nya lokaler till Vågen samt 
 
att notera inkommen skrivelse från Peter Sjöstrand, SerMoIT. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-02 
 
Kommunchef  Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Vågens verksamhet på Karlskronavägen 1 kommer att flytta till fastigheten Torsås 1:26 
”före detta Happy Dog”. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-02: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg återkommer med förslag på hyreskontrakt med ägaren  
      till fastigheten Torsås 1:26.  
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-16 
 
Förslag på hyresavtal föreligger från Christer Sunnerhage på Torsås 1:26.Fastigheten på 
67 kvm ska användas till affärslokal med en hyreskostnad på 60 000 kronor per år. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till hyreskontrakt från Christer Sunnerhage, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg att underteckna hyreskontraktet. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 370/07             07/KS0147 
Extern lokal till TM 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-06-11 att skapa ett musikhus genom 
byggnation i befintliga lokaler (TM). Hyresvärd Fritz Schaefer erbjuder utökade lokaler 
för musikprojektet med en halverad årshyra på totalt 40 000 kronor. 
 
Förvaltningschef och Anders Adelgren får i uppdrag 2007-09-18 § 83 att upprätta 
förslag till hyreskontrakt enligt ovan på ett år och samtidigt upphäva nämndens tidigare 
beslut i ärendet av den 11 juni 2007 under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar 
godkänna det nya hyreskontraktet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-10-01 § 86 att nämndens presidium får i 
uppdrag att omförhandla hyran med hyresvärden så att årshyran sänks. Presidiet får 
mandat att fatta beslut i ärendet och överlämnar hyreskontraktet till kommunstyrelsen 
för godkännande. 
 
Förslag på hyreskontrakt föreligger från Rosenträdet AB. Lokalen på 163 kvm ska 
användas till musiklokal för tyst repetition med en hyreskostnad på 65 000 kronor per 
år.  
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-16 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Bert Appert, tp yrkar att avstå att teckna avtal med Rosenträdet AB gällande 
musiklokal. 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till att teckna ett 1 års avtal med Rosenträdet AB. 
 
Håkan Algotsson, c och Hans-Olof Berg, c avstår från att yttra sig. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s yrkande och Bert 
Apperts, tp yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Roland Swedestams, s 
yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s yrkande och Bert Apperts, tp 
yrkande avges 2 ja-röster och 1 nej-röster samt 2 avstår. Arbetsutskottet har sålunda 
beslutat enligt Roland Swedestams, s yrkande att teckna ett 1 års avtal med Rosenträdet 
AB.  
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Fortsättning § 370/07, Extern lokal till TM 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag på hyreskontrakt från Rosenträdet AB, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg att underteckna hyreskontraktet. 
 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 371/07 
AU § 276/07             06/KS0249 
Avtal markupplåtelse, Torsås 6:18 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mellan ägaren till fastigheten Torsås 6:18, Klas Petersson och Torsås kommun har 
följande avtal tecknats: 
 
Ägaren Klas Petersson upplåter mark på fastigheten 6:18 för allmän cykel- och 
gångtrafik mot att Torsås kommun svarar för skötsel och underhåll samt snöröjning och 
halkbekämpning. 
 
Kommunens åtagande avser stensatta och hårdbelagda områden på fastigheten. För 
rabatter och planteringar svarar fastighetsägaren. Någon ekonomisk ersättning utgår inte 
till fastighetsägaren enligt avtal. 
 
Avtalet undertecknat av Håkan Algotsson och Bo Lönnqvist, gäller från och med  
2007-01-01 till och med 2016-12-31. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-06-19 § 87 att ge tekniska chefen i uppdrag att ta in 
prisuppgift från lämpliga företag för att utföra skötsel av området på fastigheten Torsås 
6:18. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-07: 
 
att notera informationen från tekniska nämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-16 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-09-18 § 143 att uppdra åt Tommie Sigvardsson att 
teckna avtal med Adolfssons Fastighetsskötsel AB avseende yttre fastighetsskötsel på 
Torsås 6:18. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera tekniska nämndens beslut 2007-09-18 § 143. 
-----  
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AU § 372/07 
AU § 352/07             07/KS0164 
Folkomröstning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad yrkar på folkomröstning med anledning av kultur- och fritids- 
nämndens beslut om nedläggning av fritidsgårdarna i Bergkvara och Söderåkra. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19: 
 
att Ulf-Peter Rosenblad inkommer med de påskrivna listor med anledning av beslut att  
     lägga ner fritidsgårdarna i Bergkvara och Söderåkra till kommunstyrelsen, därefter  
     kommer ärendet att åter tas upp i arbetsutskottet, 
 
att notera inkommen skrivelse från Ulf-Peter Rosenblad. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-16 
 
I samband med Kommunfullmäktiges sammanträde 2007-09-26 överlämnas till 
kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam namnlistor för att behålla 
fritidsgårdarna i Bergkvara och Söderåkra. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå Ulf-Peters Rosenblads yrkande eftersom de påskrivna namnlistor gäller att  
     behålla fritidsgårdarna i Bergkvara och Söderåkra och inte en folkomröstning. 
-----  
Exp till: 
Ulf-Peter Rosenblad 
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AU § 373/07 
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 2007-04-17: 
 
att remittera motionen till partigrupperna, barn- och utbildningsnämnden och  
     socialnämnden för yttrande,  
 
att yttrande ska inlämnas senast 2007-09-30 till kommunkansliet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-05-31 § 56 att föreslå Kommun-
fullmäktige att bifalla motionen. Samtidigt undrar nämnden vad som hänt i ärendet efter 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-14 § 62 att tillskriva regeringen om nödvändigt 
lagstöd för att få införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Socialnämnden beslutar 2007-06-14 § 69, att ett eventuellt införande av vårdnadsbidrag 
inte i någon grad kan påvisa en påverkan på individ- och familjeomsorgen IFO. 
 
Inga yttrande föreligger från partigrupperna. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen; 
 
föreslå Kommunfullmäktige: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram en kostnadsanalys och ett regelsystem för ett  
     eventuellt införande av vårdnadsbidrag i Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 


