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Plats och tid Räddningstjänsten i Torsås, 2007-11-05, 13.00 – 13.50 
   
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c 
  Mona Magnusson, m 
  Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
   
   
  
  
Utses att justera  Håkan Algotsson  
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2007-11-05 
plats och tid  
 
Underskrifter  Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 393 - 394

    
 Ordförande  Roland Swedestam   
     
 Justerande  Håkan Algotsson  
    
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2007-11-05   
    
Datum för anslags  
uppsättande  2007-11-05 Datum för anslags 

nedtagande 2007-11-27 

    
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Torsås 
  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 8   
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  2007-11-05 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
AU § 393/07 
AU § 392/07              
KF § 111/07 
KS § 215/07 
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 § 393/07, 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 2007-10-16 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. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-10-18 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c tillsammans med Bert Appert, tp yrkar att den kommunala 
förköpsrätten utnyttjas. 
 
Roland Swedestam, s tillsammans med Peter Ludvigsson, s och Lena Gustafsson, v 
yrkar att avstå från att utnyttja den kommunala förköpsrätten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotsson, c tillsammans med Bert 
Apperts, tp yrkande och Roland Swedestams, s med fleras yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestams, s yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s med fleras yrkande och Håkan 
Algotssons, c och Bert Apperts, tp yrkande avges 4 ja-röster och 6 nej-röster samt 1 
avstår. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c och Bert 
Apperts, tp yrkande att den kommunala förköpsrätten utnyttjas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-18 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Att den kommunala förköpsrätten utnyttjas på fastigheten Binnaretorp 2:3. 
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Fortsättning § 393/07, Förköpsyttrande Binnaretorp 2:3 
 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Sören Bondesson och Peter Ludvigsson samtliga s och Lena 
Gustafsson, v reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-10-24 
 
Tf räddningschef Michael Foleby föredrar Räddningstjänstens synpunkter. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s tillsammans med Mona Magnusson, m, Lena Gustafsson, v och 
Sören Bondesson, s yrkar i första hand att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen 
för att inhämta barn- och utbildningsnämndens ställningstagande till lösningar av lokal- 
frågan och finansiering för skola och barnomsorg i Gullabo.  
Motivering att berörd nämnd, barn- och utbildningsnämnden har inte getts tillfälle att 
yttra sig i ärendet. I andra hand att Kommunfullmäktige avstår från att nyttja 
kommunens förköpsrätt på Binnaretorp 2:3. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Håkan Algotsson, c tillsammans med Bert Appert, tp  yrkar som tillägg att 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden 
att bereda återremissen så att ärendet kan avgöras vid ett nytt sammanträde innan tiden 
för kommunens förköpsyttrande har löpt ut samt att kalla till nytt sammanträde. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras yrkande 
och om ärendet ska avgöras i kväll finner hon att Kommunfullmäktige har beslutat att 
ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att inhämta barn- och utbildnings-
nämndens ställningstagande till lösningar av lokalfrågan och finansiering för skola och 
barnomsorg i Gullabo.  
Motivering att berörd nämnd, barn- och utbildningsnämnden har inte getts tillfälle att 
yttra sig i ärendet.  
 
Sammanträdet ajourneras klockan 21.25 och återupptas igen klockan 21.30. 
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Fortsättning § 393/07, Förköpsyttrande Binnaretorp 2:3 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-10-24: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att inhämta barn- och utbildnings- 
     nämndens ställningstagande till lösningar av lokalfrågan och finansiering för skola  
     och barnomsorg i Gullabo, 
 
att uppdrar åt kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden att bereda 
     återremissen så att ärendet kan avgöras vid ett nytt sammanträde innan tiden för  
     kommunens förköpsyttrande har löpt ut samt  
 
att kalla till nytt sammanträde 2007-11-06. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-30: 
 
att inhämta barn- och utbildningsnämndens ställningstagande till lösningar av  
      lokalfrågan och finansiering för skola och barnomsorg i Gullabo. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-11-05 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-11-05 § 89 att förvärva Gullabo prästgård 
– Binnaretorp 2:3. I prästgården ska inrymmas 2 förskoleavdelningar för 1 – 3 åringar 
respektive 4 – 5 åringar, lokaler för hemkunskap (som för närvarande är inrymda i 
stationshuset), fritidshem, skolhälsovård, lokaler för textilslöjd och bibliotek. Vidare ska 
slöjdhuset renoveras. Fritidsgården flyttar in i slöjdhuset och biblioteket används som 
grupprum. 
 
Skolchef JanEric Assarsson förordar förslaget 3 att inte köpa Gullabo prästgård men att  
slöjdhuset renoveras. Förslaget är kostnadsneutralt. Se vidare aktbilaga. 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 13.05 och återupptas igen klockan 13.10. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar avslag på att 
förvärva Gullabo prästgård. 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Bert Appert, tp yrkar bifall till barn- och 
utbildningsnämndens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s och Mona 
Magnussons avslagsyrkande och Håkan Algotssons, c och Bert Apperts, tp 
bifallsyrkande finner han att arbetsutskottet har beslutat att avstå från att förvärva 
Gullabo prästgård – Binnaretorp 2:3. 
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Fortsättning § 393/07, Förköpsyttrande Binnaretorp 2:3 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att förvärva Gullabo prästgård – Binnaretorp 2:3 med hänvisning till  
     skolchefens förslag nummer 3.  
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 394/07             07/KS0225 
Kommunalisering av hemsjukvården med mera i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan hösten 2005 har landstinget och länets kommuner förberett och diskuterat 
förutsättningar för en eventuell överföring av hemsjukvården med mera från landstinget 
till kommunerna. I januari 2006 bildades en projektorganisation med en politisk 
styrgrupp, ledningsgrupp och arbetsgrupp gemensam för landstinget och kommunerna. 
Målet har varit att huvudmannaskapet för de föreslagna verksamheterna ska ändras från 
och med 2007-01-01 och att den ekonomiska regleringen ska ske genom skatteväxling. 
 
Kommunerna har idag ansvar för hälso- och sjukvård för dem som bor i särskilda 
boenden, bostäder med särskild service och dem som vistas i dagverksamhet samt 
daglig verksamhet. Bakgrunden till den överenskommelsen som nu är träffad är den att 
landstinget och länets kommuner är överens om att det ur patientens perspektiv är bättre 
om kommunerna har ansvar för de samlade resurserna kring patienten avseende de 
sociala insatserna och omvårdnadsinsatserna i såväl enskilt som särskilt boende. 
Utgångspunkten har varit att se till den enskildes bästa. Målet är att skapa en kontinuitet 
i vårdinsatsen för att få vårdkedjan att fungera smidigt och där den enskilde inte ska 
komma i kläm i vårdkedjan på grund av olika huvudmän. Syftet är sålunda att genom 
samverkan mellan kommuner och landsting tillhandahålla en god vård till förmån för 
den enskilde. 
 
Överenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner innebär en 
överföring av resurser motsvarande 106 654 600 kronor från landstinget till 
kommunerna genom skatteväxling i 2006 års nivå. Kommunernas övertagande av 
hemsjukvården med mera finansieras således genom skatteväxlingen. Detta leder till en 
sänkning av skattesatsen med 26 öre per skattekrona för landstinget och en höjning med 
26 öre per skattekrona för respektive kommun. Skatteväxlingen förutsätter att alla länets 
kommuner och landsting godkänner avtalet. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar att en representant i förhandlingsgruppen 
kommer att medverka vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-12 för en 
genomgång av förutsättningarna för en eventuell överföring av hemsjukvården. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att under förutsättning att en representant från förhandlingsgruppen medverkar vid  
     kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-12 för en genomgång av förutsättningarna  
     för en eventuell överföring av hemsjukvården att 
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Fortsättning § 394/07, Kommunalisering av hemsjukvården med mera i Kalmar 
län 
 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att i sin helhet godkänna överenskommelsen i avsiktsförklaringen 2007-09-21 med 
     tillägg 2007-10-26 samt avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i  
     ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län i enlighet med  
     upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive  
     landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut samt 
 
att vid fastställelse av skattesatsen för 2008 beakta skatteväxlingen på 26 öre per 
     skattekrona som finansierar kommunens övertagande av hemsjukvården. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 
  
  
 


