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Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-01-29  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2008-01-29, 08.30 – 14.15 
 Sammanträdet ajourneras mellan 11.45 – 13.00 
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c 
  Mona Magnusson, m 
  Bert Appert, tp   
  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef § 32 
  Christer Franzén, byggnadsingenjör § 33 
  Peter Lindroth och Ronny Svensson, SmåKom § 44 
   
  
Utses att justera  Bert Appert 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-01-31 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 22 - 44  
    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Bert Appert 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2008-01-29   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-01-31 Datum för anslags 
nedtagande 

 2008-02-22 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 22/08          08/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 23/08          08/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Regionförbundet inbjuder till kommunstyrelsekonferens om kulturens roll i den lokala 
och regionala utvecklingen, 2008-02-12 i Nybro. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam medverkar vid kommunstyrelse- 
     konferens om kulturens roll i den lokala och regionala utvecklingen, 2008-02-12 i  
     Nybro. 
 
att i övrigt notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam
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AU § 24/08           08/KS0007 
Bidrag till samlingslokaler 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bygdegårdsförening ansöker om driftbidrag för år 2008 på 140 000 kronor. 
Föreningen ansöker samtidigt om förskottsutbetalning av halva beloppet (70 000 
kronor). 
 
Torsås Folketshusförening ansöker om driftbidrag för år 2008 på 240 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor, 
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2008 års budget. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 25   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-01-29  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 25/08           07/KS0006 
Redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under tiden  
2007-07-01 – 2007-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsyttrande under tiden 2007-07-01 – 2007-12-31. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under tiden  
      2007-07-01 – 2007-12-31. 
-----  
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AU § 26/08           07/KS0015 
Redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under tiden  
2007-07-01 – 2007-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam fattade delegations-
beslut gällande grannemedgivande under tiden 2007-07-01 – 2007-12-31. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under tiden  
      2007-07-01 – 2007-12-31. 
-----  
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AU § 27/08           07/KS0015 
Redovisning av delegationsbeslut gällande avtal, inköp under tiden  
2007-06-12 – 2007-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-11-29 § 215 att ekonomichef Kent Frost som tillika är 
central inköpssamordnare bemyndigas för löpande verksamhetsupphandlingar att 
 
* fatta beslut om val av leverantör 
* själv underteckna avtalen samt 
* att alla tecknade avtal ska förtecknas och anmälas till kommunstyrelsens  
   arbetsutskott.  
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande avtal, inköp 
under tiden 2007-06-12 – 2007-12-31. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande avtal, inköp under tiden  
      2007-06-12 – 2007-12-31. 
-----   
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 28/08             
AU § 17/08           08/KS0027 
Utse ledamöter i valberedning, Kommuner i Sydost (LEADER) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att Kommuner i Sydost vill att 2 personer 
från Torsås kommun ska ingå i deras valberedning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-15: 
 
att utse Mona Magnusson och Peter Ludvigsson att ingå i valberedningen för  
      Kommuner i Sydost. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att upphäva tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-15 § 17 gällande 
     ledamöter till valberedningen för Kommuner i Sydost, 
 
att utse Lena Ovesson och Bo Lönnqvist att ingå i valberedningen för  
     Kommuner i Sydost. 
----- 
Exp till: 
Kommuner i Sydost 
Mona Magnusson 
Peter Ludvigsson 
Möre ResursCentrum 
Lena Ovesson 
Bo Lönnqvist 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 25   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-01-29  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 29/08           08/KS0024 
Markdisposition Hackspetten 5, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ägare till fastigheten Hackspetten 5 i Bergkvara frågar om enklaste sättet att gå vidare 
med att få köra in på sin fastighet. Fastigheten nyttjas som fritidsboende. 
 
Fastigheten gränsar till Kungsvägen med staket. Vid staketet finns en öppning vid ett 
lämpligt ställe för inkörning till tomten, men just vid detta ställe finns två stycken VA-
brunnar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att upprätta ett förslag på dispositionsavtal, 
     för att nyttja del av grönområde för infart till fastigheten Hackspetten 5 från  
     Abborregatan. 
-----  
Exp till: 
Matti Merivirta 
Tekniska nämnden 
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AU § 30/08           08/KS0033 
Avtal markupplåtelse, Torsås 4:2 
 
Ärendebeskrivning 
 
KREAB Öst AB översänder markupplåtelseavtal gällande upplåtelse av mark för 
högspänningskabel på fastigheten Torsås 4:2, ägare Torsås kommun. 
 
Ersättning vid intrång utbetalas av KREAB Öst AB med 2 155 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna markupplåtelseavtal för högspänningskabel med KREAB Öst AB, 
 
att bemyndiga kommunchef Tommy Nyberg underteckna avtalet. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 31/08           08/KS0031 
Anslutningsavgift Torsås 1:18 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-09-16 § 130 att debitera Mörebyggen AB 
anslutningsavgift för 17 lägenheter á 20 000 kronor + mervärdesskatt. 
 
Fakturering har skett 2007-11-28 men ej betalats. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-01-15 § 5 att vidhålla tidigare beslut § 130/07 att 
debitera avgiften till Mörebyggan AB. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från tekniska nämnden. 
-----  
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AU § 32/08           08/KS0035 
Utredningsdirektiv gällande översyn av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-11-28 att uppdra åt ekonomichef Kent Frost, för att 
säkerställa kommande åtaganden och för långsiktigt klara de finansiella målen bedöms 
att kommunen har ett för högt kostnadsläge, för att se om det är möjlighet att ytterligare 
sänka kostnadsläget inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde kommer 
under våren 2008 att anlitas en extern konsult med uppdrag att framta underlag för 
effektiviseringar och kommande prioriteringar. 
 
Framtagen statistik för 2006 visar att Torsås kommuns nettokostnader för barnomsorg 
och grundskola kostar 1,1 Mkr respektive 5,5 Mkr mer än uträknad standardkostnad 
ingående i kommunalt utjämningssystem. 
 
Utredningsuppdrag 
 
• Identifiera de verksamheter som har fått extra resurstillskott utöver standardkostnad 
• Beskriv kvalitetsnivån för de olika verksamheterna 
• Förslag till kostnadsminskning inklusive konsekvensbeskrivningar inom barn – och 

utbildningsnämndens ansvarsområde. 
• Hänsyn ska tas till förändringar efter 2006. 

 
Tidplan 
 
Slutrapportering av utredningsuppdraget sker vid kommunstyrelsens sammanträde 
2008-03-04. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna förslag på utredningsuppdrag och tidplan samt 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens reserv. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU 33/08             08/KS0036 
Upphandling byte av takpannor, kommunledningskontoret 
 
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsingenjör Christer Franzén föredrar ärendet. 
 
Anbudsförfrågan har varit utsänt gällande byte av takpannor på 
kommunledningskontoret. 
 
Inom föreskriven tid har fem anbud inkommit. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § SekrL. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 34/08           07/KS0083 
Begäran om överflyttning av medel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbete påbörjades med anbudsförfrågan 2007, för att under 2008 byta ut takpannor på 
kommunledningskontoret. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
att hemställa hos Kommunfullmäktige om överflyttning med 200 000 kronor från 2007 
     års investeringsbudget till 2008 års investeringsbudget, 
 
att hemställa hos Kommunfullmäktige om tilläggsanslag på 300 000 kronor till byte av  
     takpannor på kommunledningskontoret.. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 35/08           05/KS0194, 08/KS0037 
Projektering av VA, söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-09-26 § 86 att fatta ett principbeslut om ett VA- 
område för kustområdet söder om Bergkvara, som inkluderar också Södra Kärr. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt tekniska nämnden att påbörja projektering av VA, söder Bergkvara och 
     att föreslå en utökning av VA-området. 
-----   
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 36/08           08/KS0038 
Organisation POSOM 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Sveriges har sedan 2002-07-01 ett nytt krishanteringssystem som gäller alla nivåer i 
samhället. Kommunens uppgifter i detta system utgår från en helhetssyn som i sin tur 
bygger på den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet, kompletterad 
med åtgärder som förberetts för att kunna hantera en extraordinär händelse. 
 
POSOM-gruppen ska bestå av personer som är vana i sin profession att möta människor 
i kris. Gruppen fungerar som medmänskligt stöd till drabbade och kan ge allt från 
emotionell första hjälp, till hjälp med praktiska problem. Oftast ingår personer från 
räddningstjänst, polis, sjukvård, socialförvaltning, skola, kyrkan och civilförsvar. 
Sjukhusets krisgrupper sätts samman efter behov och kan bestå av sjuksköterskor, 
präster, läkare och personal från psykiatrin. 
 
Torsås kommun har valt upplägget med en politisk struktur. 
POSOM arbetet regleras i dokumentet POSOM-GRUPPEN, Gruppen för socialt 
omhändertagande vid olyckor och katastrofer i Torsås kommun. 
 
Dagens organisation består av: Komunalråd, Räddningsledare, Polis samt Infoansvarig. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föreslår följande förändringar i nuvarande organisation: 
Socialchef Carina Leijon tillförs i Kärngruppen och blir också sammankallande vid 
krissituationer. Hon blir även ansvarig för att kalla till regelbundna träffar för både 
kärngruppen samt undergrupper. Hon ansvarar också för att övningar genomförs. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
att Kärngruppen i POSOM-gruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, 
     kommunstyrelsens vice ordförande, polis, personal från räddningstjänst,  
     kommunchef, socialchef och säkerhetsansvarig, 
 
att socialchefen blir sammankallande för Kärngruppen samt ansvarar för att 
     övningar vid behov genomförs, 
 
att uppdra åt kommunchef  att tillskriva Polis och Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås så att de formellt ger i uppdrag till aktuell tjänsteman att delta i  
     POSOM-gruppen,  
 
att uppdra åt säkerhetssamordnare att revidera de dokument som finns. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 37/08           08/KS0013 
Informationsplan, Plan för hantering av extraordinära händelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige utsåg 2002-12-18 § 104 kommunstyrelsen som krislednings-
nämnd. 
 
Den kommunala ledningsplanen behandlar hur den kommunala beredskapen och delar 
av totalförsvaret i kommunen är tänkt att fungera vid höjd beredskap samt vid allvarliga 
påfrestningar och störningar i samhället. Exempel på  sådana händelser är större snö-
oväder, långvariga el-, dricksvatten- och värmeavbrott. Andra exempel är stora olycks-
händelser där många personer drabbas eller hotas att drabbas genom exempelvis utsläpp 
av farliga ämnen. Räddningsinsatserna innefattas i sådana fall i räddningstjänstlagen 
och då har räddningstjänsten huvudansvaret för de operativa räddningsinsatserna, men 
hela eller delar av den kommunal förvaltningen kan komma att drabbas genom att 
människorna måste ha kommunens stöd för att klara den uppkomna situationen. 
 
När en händelse når en sådan omfattning att extraordinära insatser måste sättas in kallas 
krisledningsnämnden samman för att leda och samordna kommunens insatser.  
Ledningsplanen är då ett redskap för krisledningsnämndens arbete att leda 
verksamheten.  
 
Torsås kommuns informationsplan gäller vid kriser och katastrofer i fredstid samt vid 
höjd beredskap, krigsfara och krig. 
 
Övergripande uppgifter för informationsverksamheten är: 
 
* att under Krisledningsnämnden leda informationsarbetet, 
* att upprätta och samordna extern informationsverksamhet, 
* att upprätta och samordna intern informationsverksamhet, 
* att leda kommunväxelns arbete, 
* att samordna all information som ska både till och från krisledningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut 2005-09-06 § 135gällande informations- 
     plan för Torsås kommun, 
 
att godkänna förslag på informationsplan för Torsås kommun. 
-----  
Exp till:  
Kommunstyrelsen 
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AU § 38/08           07/KS0033 
Verksamhetsberättelse 2007, Konsumentverksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Konsumentverksamhetens huvudmål är att i förebyggande syfte ge konsument- 
information till enskilda, att stödja invånarna i deras roll som konsumenter och hjälpa 
dem som köpare och förbrukare av varor och tjänster. 
 
Genom telefonrådgivning till enskilda konsumenter: 
• Ge råd inför köp av varor och tjänster 
• Ge information i hushållsekonomiska frågor 
• Ge upplysning om gällande lagstiftning, regler och rättspraxis inom 

konsumentrådgivning 
• Ge råd och hjälp vid reklamationer av varor och tvister vid tjänster. I de fall en lokal 

uppgörelse inte kan nås – ge råd och anvisningar hur konsumenten kan föra fram 
frågan vidare, till exempel till Allmänna Reklamationsnämnden eller tingsrätt. 

 
Torsås kommun köper från och med 2004-05-01 konsumentvägledning i form av 
telefonrådgivning från Nybro kommun. Kommuninvånarna i Torsås har tillgång till sex 
timmars telefontid per vecka. Konsumentvägledningen är tillgänglig för bokade besök 
när kontoret är bemannat, undantag under telefontid. 
 
Antal ärende har under året 2007 varit 217, en ökning med 11 %. 
Antalet förebyggande rådgivningar har under året varit 82. 
Antal reklamationer under året har varit 135. 
 
Verksamhetsberättelse för 2007 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen verksamhetsberättelse för år 2007, konsumentverksamhet i  
     Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 39/08           08/KS0235 
Detaljplan för fastigheterna Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den nu aktuella detaljplanen är belägen i Bergkvara samhälle och omfattar fastigheterna 
Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1. Detaljplaneförslaget finns utställt för 
granskning från och med 2008-01-18 till och med 2008-02-15 enligt reglerna i Plan och 
bygglagen (PBL) 5 kap. 23 §. 
 
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett större lager till Handelsbolaget i 
Bergkvara AB. För detta behöver handelsfastigheten utökas och en ny lokalgata mellan 
hamnområdet och Dalskärsvägen skapas. 
 
Sakägare (fastighetsägare), myndigheter och andra som bedömts ha ett väsentligt 
intresse av planen har tillsänts planhandlingarna. Eventuella synpunkter på förslaget ska 
senast 2008-02-15 framföras skriftligen till Torsås kommun, byggnadsnämnden.  
Enligt PBL 5 kap 24 § kan den som inte senast under utställningstiden framfört 
synpunkter på förslaget, komma att förlora rätten att överklaga antagandebeslutet. 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag till detaljplan för fastigheterna  
     Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 40/08           07/KS0019 
Detaljplan för fastigheten Torsås 26:2 med flera, ”Motoman Robotics Europé AB” 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheten Torsås 26:2 med flera, ”Motoman Robotics Europé AB” Torsås kommun. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig industriverksamhet. 
Motoman Robotics Europé AB har för avsikt att bygga ut och önskar ta i anspråk 
marken som ligger öster om nuvarande verksamhet, del av fastigheten Torsås 2:4, 2:8 
och 26:2. Detaljplanen förslår att Verkstadsgatan stängs av för genomfartstrafik och 
trafikmatning till Motoman Robotics Europé AB samt intilliggande verksamhetr i stället 
sker söderifrån. Ny vändplan anläggs på Verkstadsgatan samt Spångatan i norra delen 
av planområdet. 
 
Planförslaget har under tiden 2007-01-22 – 2007-02-09 varit föremål för samråde enligt 
PBL 5 kap 20 §, normalt planförfarande. 
 
Utställning har skett under tiden 2007-09-28 – 2007-10-22, varvid 2 skriftliga yttranden 
med synpunkter har inkommit, vilka sammanställts i kommunens utlåtande daterat 
2007-12-03.  
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-12-03 § 212 att godkänna upprättat utlåtande daterat 
2007-12-03 och ta det som sitt eget samt att sända detaljplanen till Kommunfull- 
mäktige för antagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 26:2 med flera, ”Motoman Robotics Europé 
     AB” Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 41/08           08/KS0034 
Gemensam alkoholhandläggning mellan Tingsryd, Torsås, Emmaboda och Nybro 
kommuner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under hösten har en arbetsgrupp bestående av socialcheferna i Tingsryd, Torsås och 
Emmaboda samt respektive kommuns alkoholhandläggare från Emmaboda och 
Tingsryd, träffats kontinuerligt för att utreda möjligheten till gemensam 
alkoholhandläggning. Nybro kommun har kommit med i samverkanstanken senare i 
processen. 
 
Alkoholhandläggning är ett av de områden som rent funktionellt ska fungera att 
samverka runt. Genom gemensamt personalutnyttjande avser kommunerna att 
upprätthålla en hög kompetens, ett rationellt resursnyttjande samt att verksamheten ska 
drivas på ett så ekonomiskt fördelaktigt sätt för de fyra kommunerna. 
 
Upplägg av alkoholhandläggningen: 
 
Kommunerna går gemensamt ihop och anställer en gemensam handläggare. Respektive 
kommun avgör självständigt vilken nämnd i kommunen som alkoholhandläggaren 
sorterar under. 
 
Anställningsmyndighet blir den kommun som geografiskt har handläggaren hos sig. 
 
Fördelning av kostnader ska ske enligt följande: 
 
Nybro 44 % 
Tingsryd 22 % 
Emmaboda 22 % 
Torsås 12 % 
 
Den gemensamma handläggaren åtar sig för kommunernas räkning att handlägga 
ansökningar om serveringstillstånd i enlighet med alkohollagens bestämmelser. Vidare 
ansvara handläggaren för utredningar rörande de gällande serveringstillstånden i 
samband med tillsyn eller efter indikation om alkoholpolitisk olägenhet. 
 
Det är dock respektive kommun som svarar för tillsynen. I handläggarens uppdrag ingår 
att utarbeta förslag till yttrande samt handläggning i förvaltningsdomstol. 
 
Socialnämnden beslutar 2007-12-20 § 137, att uppdra åt förvaltningschefen för ansvarig 
nämnd att ingå avtal om samverkan rörande gemensam alkoholhandläggning med 
Emmaboda, Tingsryds och Nybro kommuner samt att föreslå Kommunfullmäktige att 
föra över ansvaret för alkoholhandläggningen i Torsås kommun från socialnämnden till 
kommunstyrelsen. 
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Fortsättning § 41/08, Gemensam alkoholhandläggning mellan Tingsryd, Torsås, 
Emmaboda och Nybro kommuner 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2008-02-05. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 42/08           07/KS0187 
Ägardirektiv, Torsås 5:100 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-10-24 att förvärva fastigheten Torsås 5:100 enligt 
upprättat köpekontrakt med Samhall AB. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, 
 
att Torsås Fastighets AB av Torsås kommun förvärvar fastigheten Torsås 5:100. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 43/08           07/KS0240 
Binnaretorp 2:3, Gullabo Prästgård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, tp ställer frågan vad som händer med Gullabo Prästgård. 
 
Håkan Algotsson, c föreslår att planarbetet påbörjas på Binnaretorp 2:3 för 
förskoleverksamhet. 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till Håkan Algotssons, c förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att undersöka om planändring krävs för  
     fastigheten Binnaretorp 2:3, 
 
att ärendet återkommer vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-02-05. 
-----   
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 11.45 – 13.00. 
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AU § 44/08          08/KS0039 
Besök från SmåKom 
 
Ärendebeskrivning 
 
Peter Lindroth, kommunalråd i Karlsborgs kommun och Ronny Svensson, sekreterare i 
SmåKoms styrelse informerar om SmåKom. 
 
SmåKom – Ett nationellt nätverk för små kommuner som vill förändra. 
 
De till befolkningen mindre kommunerna i Sverige – ytmässigt tillhör denna 
kommungrupp de största kommunerna vi har – har sedan 1989 samverkat i ett nationellt 
nätverk – SmåKom – för att bättre hävda sina intressen i relation till de största 
kommunerna och framförallt mot statens olika maktcentra som ämbetsverk, regering 
och riksdag.  
 
SmåKom träffas minst en gång per år på en rikskonferens, som cirkulerar till de 
enskilda kommunerna i syfte att göra alla deltagande aktiva politiker och tjänstemän 
kunniga om varje enskild kommuns särskilda kvaliteter och villkor.  
Endagsträffar varje år där ett specialämne behandlas. SmåKoms Vänförening har sin 
årliga Föreningsstämma i samband med rikskonferensen på våren samt ett höstmöte 
under en fredag i november månad. 
 
Verksamhetsplan för 2007/2008 
 
1. Fullföljande av strandskyddsarbetet 
2. Bostadsfrågan 
3. Finansieringsfrågorna 
4. Captivefrågan på gång 
5. Landsbygdskommittén 
6. Ansvarskommittén 
7. Offentlig upphandling 
8. Polisfrågan 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från SmåKom. 
-----  
 
 


