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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2008-03-25, 08.30 - 12.00  
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c 
  Bert Appert, tp 
  Lena Gustafsson, v, tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef § 86 - 92 
  Karin Seebass, enhetschef Kultur- och fritid § 100 - 101 
  Inga-Britt Karlsson, ordförande Folkets Hus § 100 - 101  
  
  
  
Utses att justera  Håkan Algotsson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-03-26 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 85 - 105 
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AU § 85/08           08/KS0078 
Tidplan budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Förslag till tidplan för budget 2009, plan 2010 – 2011: 
 
2008-04-15 Extra arbetsutskott, budgetdialog med nämnderna 
 
2008-04-22  Arbetsutskott, ekonomiavdelningen presenterar budgetförutsättningar, 
    överlämnas för politiska prioriteringar 
 
2008-05-23 Budgetförslag inlämnas från de politiska partierna. Inlämning av förslag  
      till taxor/avgifter 2009 
 
2008-05-27 Arbetsutskott, budgetram 2009, plan 2010 - 2011 
2008-06-03 Kommunstyrelse, budgetram 2009, plan 2010 - 2011 
2008-06-17 Kommunfullmäktige, budgetram 2009, plan 2010 – 2011 
 
2008-09-23 Arbetsutskott, beslut om resursfördelningssystem 

 
2008-10-14 Arbetsutskott, ”Budgetrapport”, avvikelser mot budgetram 

 
2008-10-28 Arbetsutskott, budget 2009, plan 2010 - 2011 
2008-11-04 Kommunstyrelse, budget 2009, plan 2010 - 2011 
2008-11-26 Kommunfullmäktige, budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till tidplan för budget 2009, plan 2010 – 2011. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 86/08           08/KS0102 
Årsredovisning 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årets resultat visar ett överskott på 2,7 Mkr, vilket är 3,5 Mkr bättre än årsprognosen i 
delårsbokslut samt endast 1,5 Mkr sämre än budgeterat resultat. Kravet på ekonomisk 
balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna, är således tillgodosett. 
Resultatet når inte upp till Torsås kommuns mål för god ekonomisk hushållning, vilket 
för 2007 är 6 Mkr. 
 
Årets budgetuppföljningar har visat att vi riskerar att falla tillbaka i ett negativt resultat. 
Vi tog i med kraft för att bromsa de ökade utgifterna och landade istället på ett positivt 
resultat. God budgetföljsamhet med undantag för socialnämnden bidrar till årets 
positiva resultat. 
 
Koncernens bokslut 2007 samt resultat- och balansräkning för VA-verksamheten 
redovisas senare. 
 
Personalchef Per Lindberg lämnar en personalekonomisk redovisning för 2007. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning för 2007, 
 
att bevilja ett hyrestillskott på 2,8 Mkr till Torsås Fastighets AB. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 87/08           08/KS0093 
Årsredovisning 2007, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2007 från Torsås Bostads AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2007 från Torsås Bostads AB. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 88/08           08/KS0094 
Årsredovisning 2007, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2007 från Torsås Fastighets AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2007 från Torsås Fastighets AB. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 23   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-03-25  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 89/08           08/KS0095 
Årsredovisning 2007, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2007 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2007 från Hamn & Stuveri AB. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 90/08           08/KS0096 
Årsredovisning 2007, Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2007 från Torsås Fjärrvärmenät AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2007 från Torsås Fjärrvärmenät AB. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 91/08           08/KS0097 
Årsredovisning 2007, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Årsredovisning för 2007 från Kalmarsundsregionens Renhållare föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2007 från Kalmarsundsregionens Renhållare. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 92/08           08/KS0073 
Kompletteringsbudget 2008    
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kompletteringsbudget 2008  
 
Driftbudget 
 
Byggnadsnämnden 
Planarbete Ragnabo 3:23, 3:28      200 000 kronor 
 
Tekniska nämnden 
Bostadsanpassningsbidrag       263 300 kronor 
 
Investeringsbudget 
 
Kommunstyrelsen 
Tak gamla kommunhuset       200 000 kronor 
Tak gamla kommunhuset       300 000 kronor 
 
Tekniska nämnden 
Bergkvara reningsverk        154 000 kronor 
Bergkvara rv personalutrymme        1 000 000 kronor 
Lekplats Söderåkra         120 000 kronor 
Förstudie och utbyggnad VA Söder Bergkvara  1 797 000 kronor 
 
Miljönämnden 
Minska näringsläckage Östersjön     305 000 kronor 
Kustmiljöplan, genomförande      290 000 kronor 
Miljövårdsarbete, övriga mål        40 000 kronor 
 
Totalt              4 669 300 kronor 
 
Fördelning av sparbeting 1.6 Mkr som ligger centralt kommer att fördelas senare. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna överföring av investeringsbudget till kompletteringsbudget 2008, 
 
att avslå byggnadsnämndens och tekniska nämndens överföring av driftbudget enligt 
förslag. 
-----  
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AU § 93/08           08/KS0091 
Markdisposition Övraby 1:14 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på avtal om markupplåtelse föreligger mellan Torsås kommun och Söderåkra 
Bil & Traktor AB. 
 
Avtalet innebär att Söderåkra Bil & Traktor AB får nyttja cirka 1 000 kvm på del av 
fastigheten Övraby 1:14  i anslutning till Övraby 1:198. 
 
Upplåtelsen gäller från och med 2008-03-26 och tio (10) år framöver. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till avtal mellan Torsås kommun och Söderåkra Bil &  
     Traktor AB samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg att underteckna avtalet.  
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 94/08           07/KS0214 
Justering av avgift, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
I socialnämndens protokoll 2007-09-20 § 102 har en felaktighet beträffande avgift för 
förskrivning/utprovning av hjälpmedel skrivits, vilket fått till konsekvens att 
Kommunfullmäktige 2007-11-28 § 129 fattat ett beslut som inte var avsett att fattas. 
 
Socialnämnden föreslår att detta justeras och att det avsedda beslutet från 
socialnämnden sida tas i Kommunfullmäktige. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-03-04 § 16 att föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
avgift för förskrivning/utprovning av hjälpmedel debiteras med 80 kronor per tillfälle. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiften för förskrivning/utprovning av hjälpmedel debiteras med 80 kronor per  
     tillfälle. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 95/08           08/KS0088 
Miljöpris 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljönämnden har under cirka tio (10) år delat ut ett Landskapsvårdspris till den/de som 
utfört en god gärning inom landskapsvården till exempel hävdar en äng med lieslåtter 
eller restaurerat en betesmark. För att förnya och bredda priset så föreslås att byta namn 
på priset till ”Miljöpris” och därmed ge alla sorters insatser inom miljöskydd, hälso-
skydd och naturvård chansen att bli belönade. 
 
Prissumman har varit 5 000 kronor för ”Landskapsvårdspriset”, men föreslås att höjas 
till 10 000 kronor. 
 
Regler för miljönämndens ”Miljöpris” föreligger. 
 
Miljönämnden beslutar 2008-02-13 § 2 att hemställa hos Kommunfullmäktige att anta 
regler för ”Miljöpris” samt att höja prissumman till 10 000 kronor samt att utöka 
miljönämndens ram med 5 000 kronor. 
 
Det tidigare ”Landskapsvårdspriset” upphör att gälla och ersätts med det nu aktuella 
”Miljöpriset”. 
 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
förslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta föreslagna regler för ”Miljöpris”. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 96/08 
AU § 71/08           08/KS0064 
Telefonkiosk på Torget i Torsås   
 
Ärendebeskrivning 
 
Den telefonkiosk som är placerad på Torget i Torsås är totalförstörd på grund av 
åverkan.  
 
Telia efterhör hos kommunen om önskemål finns att behålla den offentliga telefonin i 
kommunen. Till ett pris av 16 915 kronor exklusive mervärdesskatt erbjuder Telia att 
byta ut telefonkiosken. Här tillkommer el-anslutning till belysningen som beställs hos 
egen entreprenör och bekostas av kommunen. 
 
I denna kiosk har man möjlighet att ringa nödnummer 112 och mottagaren betalar 
kostnadsfritt i Telias telefonautomater. Om man väljer att inte göra investeringen i en ny 
kiosk kommer Telia att demontera kiosken. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26: 
 
att uppdra åt säkerhetssamordnare att undersöka om kommunen är skyldig att ha en 
      telefon tillgänglig för allmänheten avseende nödnummer 112. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-03-25 
 
Säkerhetssamordnare Ulrika Widell har kontaktat Eva Granat-Hamberg på Kris- 
beredskapsmyndigheten (KBM) som säger att kommunen inte har någon skyldighet 
gentemot allmänheten att ha en telefon tillgänglig.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att investera i en ny telefonkiosk på Torget i Torsås. 
-----  
Exp till: 
Telia Sonera Sverige AB 
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AU § 97/08 
AU § 73/08           08/KS0063 
Förändring av organisation kring folkhälsoarbetet och drogförebyggande arbete 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom de flesta kommuner görs seriösa satsningar på ett aktivt folkhälsoarbete och 
drogförebyggande arbete. Torsås kommun har sedan 2007-02-15 haft en halvtidstjänst 
som arbetar med de övergripande folkhälsofrågorna.  
 
Den halvtid som kommunen redan idag har inom folkhälsoarbetet finansieras till knappt 
hälften av Landstinget. Kommunen får 80 000 kronor av totalt cirka 165 000 kronor. 
Kombineras tjänsten med en halvtid drogförebyggande arbete så har Länsstyrelsen 
informerat att kommunen ska få 50 % av den faktiska lönesumman. 
 
Totalt kostar en tjänst runt 350 000 kronor varav Torsås får stå för cirka 165 000 kronor. 
Båda bidragen är satta till ett (1) år men enligt handläggare på respektive myndighet 
finns pengar fram till och med 2010. 
 
Bert Appert, tp deltar ej i beslutet att folkhälso- och drogsamordnaretjänsten 
organisatoriskt förläggs under kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ansökan om bidrag från Länsstyrelsen för en samordnare för drogförebyggande  
     arbete, 
 
att folkhälso- och drogsamordnaretjänsten organisatoriskt förläggs under  
     kommunstyrelsen. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 98/08           08/KS0030 
Yttrande över placering av återvinningscentral 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun omfattar Gullabo, Söderåkra och Torsås sockna och har drygt 7 000 
invånare. Kommunen har tre större samhällen Torsås, Söderåkra och Bergkvara, varav 
Torsås är centralorten. Kommunens landareal är 469 kvm. Mellan Torsås centralort och 
kusten finns en utpräglad jordbruksbygd. Längs kusten finns det 5 fritidshusområden 
med cirka 500 hus. 
 
2006-01-01 bildades Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), ett kommunalförbund 
som ansvarar för avfallshanteringen i Kalmar, Mörbylånga, Nybro och torsås 
kommuner. KSRR håller på att ta fram en ny avfallsplan som beräknas vara färdig och i 
bruk under 2008. Den gemensamma planen innebär att man inom förbundet kan arbeta 
efter samma mål och hjälpas åt att skydda miljön och människor mot avfall, farliga 
ämnen och restprodukter. Planen syftar till att reducera avfallsmängden, minska ämnens 
farlighet, öka materialåtervinning, återföra organiskt avfall till kretslopp, förbättra avfall 
till energiåtervinning och deponering samt att ska en god kommunikation och ett 
förtroende hos kommunens invånare. 
 
KSRR arbetar även för att få en enhetlig standard på återvinningscentralerna i de fyra 
kommunerna och för att få marginaler inom verksamheten. Man avser därför att söka 
tillstånd enligt miljöbalken för ytterligare fem av dem, varav Torsås återvinningscentral  
är en av dessa. 
 
Det finns idag en återvinningscentral i Torsås inom kommunens fastighet Torsås 4:111. 
Fastigheten inrymmer förutom återvinningscentral för allmänheten även förråd och 
verkstad för tekniska kontoret. Detta gör att det är trångt inom fastigheten och att 
privatpersoner får samsas med hjullastare, lastbilar med mera. Om återvinningscentralen 
ska kunna utökas bör en flyttning av denna ske till en större tomtyta. Det finns dessutom 
önskemål från kommunens gata/park om att få ha hela den fastigheten där verksamheten 
är lokaliserad idag. 
 
Förslag på en ny lokalisering tas fram av tre orsaker, för att nytt tillstånd ska sökas, för 
att befintlig tomt är trång och för att kommunens gata/park behöver utrymmet där 
återvinningscentralen ligger. 
 
Förslag på lokalisering: 
 
• Sågverksgatan (Fastigheterna söder om gatan) 
• Mellströms bil 
• Torsås 2:42 (Sydöst om Faurecia Exhaust System AB) 
• Torsås 18:1 (Nordöst om Faurecia Exhaust System AB) 
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Fortsättning § 98/08, Yttrande över placering av återvinningscentral 
 
• Växthustomten (Applerum 4:26) 
• Nordöst om Torshammar 
• Söder om före detta reningsverket. 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att föreslå Kalmarsundsregionens Renhållare ett planlagt industriområde öster om  
     Faurecia Exhaust System AB enligt bifogad plankarta. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 99/08           08/KS0034 
Informationsärende, gemensam alkoholhandläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt beslut i socialnämnden 2007-12-20 § 137, står Torsås beredd att gå in i ett 
samarbete med Tingsryd, Emmaboda och Nybro kommuner. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott i Tingsryd har sagt nej till ett samarbete mellan kommunerna i sydost- 
samverkan. Resultatet av detta blir att socialförvaltningarna i Emmaboda, Nybro och 
Torsås kommuner föreslår en treparts samverkan där även tillsynsansvaret läggs på en 
gemensam alkoholhandläggare. Arbetsgivarkommun föreslås bli Nybro. 
 
Den procentuella fördelningen mellan de tre kommunerna blir: 
Nybro 54 % 
Emmaboda 28 % 
Torsås 18 % 
 
Förslagsvis ligger ansvaret kvar hos socialnämnden och tidigare beslut hävs. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-03-04 § 17 att beslut uppdra åt socialchefen att upprätta 
ett avtal rörande gemensam alkoholhandläggning och tillsyn enligt kostnadsfördelning 
samt att beslut i socialnämnden 2007-12-20 § 137 ersätts i och med att beslut ovan 
tagits samt att ansvaret för alkoholhandläggningen kvarstå hos socialnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från socialnämnden. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 100/08           07/KS0142 
Vision Torsås   
 
Ärendebeskrivning 
 
Inga-Britt Karlsson, ordförande Folkets Hus föredrar ärendet. 
 
Inga-Britt Karlsson inlämnar en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden angående 
samarbete mellan Folkets Hus, Stage4you, Korrespondens gymnasiet och kultur- och 
fritidsnämnden gällande film- och bioverksamhet. I skrivelsen förslås att en filmgrupp, 
bestående av gymnasieungdomar, fritidsledare och en representant från Folkets Hus 
bildas för att visa film gratis för ungdomar 20 gånger under år 2008. Målsättningen för 
projektet är att skapa ett ökat filmintresse hos barn- och ungdomar och på sikt stimulera 
till eget filmskapande. 
 
Ansökan om medel ska vara Svenska Filminstitutet tillhanda senast 2008-04-30. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-03-06 § 20 att ingå till kommunstyrelsen med 
hemställan om anslag på 40 000 kronor för det biljettintäktsbortfall som blir följden av 
försöksverksamheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anslå 40 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för det biljettintäktsbortfall som 
     blir följden av försöksverksamheten. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 101/08           07/KS0149 
Musikprojektet – Musikhus 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avdelningschef Karin Seebass föredrar ärendet. 
 
Avtal har tecknats mellan Torsås kommun och studieförbundet NBV Sydost för 
perioden 2008-04-01 – 2008-12-31. Avtalet innebär att NBV anställer Mattias Gadd 
som studieorganisatör med huvudinriktning på musik och arbete med funktions-
hindrade.  
 
NBV kommer att fakturera Torsås kommun för en del av Mattias lön, cirka 160 000 
kronor exklusive eventuella resekostnader. 30 000 kronor av de 190 000 kronor som är 
anslagna till projektet används för inköp av instrument. Verksamheten kommer att 
bedrivas i TM:s lokaler.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-03-06 § 17, att ingå till kommunstyrelsen 
med hemställan om anslag på 20 000 kronor av de 300 000 kronor som 
kommunstyrelsen förfogar över för fritidsverksamhet i kommunen till inköp av 
ytterligare instrument till musikprojektet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anslå 20 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden till inköp av ytterligare 
     instrument till musikprojektet. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 102/08          08/KS0100 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereds av de kommunala förvaltningar 
till och med 2008-03-18. 
 
1. Cykelväg mellan Torsås och Söderåkra 
2. Fullfölj satsningen på den nya vägen till hamnen 
3. Lösning på problemen med tung trafik till/från hamnen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2008-03-18. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 103/08          08/KS0101 
Redovisning av motioner under handläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner som bereds av de kommunala förvaltningar till och 
med 2008-03-18. 
 
1. Sporthallen 
2. Upphandling av livsmedel till de kommunala verksamheterna i Torsås kommun 
3. Tennisbana i Söderåkra 
4. Solceller på kommunhuset 
5. Årets kvinna i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av motioner under handläggning till och med 2008-03-18. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 104/08          08/KS0010 
Tack till kommunledningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ingrid och Bengt Dellenrud framför ett varmt tack till alla inom kommunledningen som 
bidragit till att Brobacken kom till. Paret Dellenrud trivs utmärkt med såväl den inre 
som den yttre miljön. 
 
Dellenrud har kommit i kontakt med flera av de som varit engagerade i själva byggandet 
av Brobacken. De är imponerade över deras noggrannhet och deras yrkesskicklighet. 
----- 
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AU § 105/08 
AU § 94/08 
AU § 81/08           08/KS0066 
Begäran om kostnadsersättning i samband med fastighetsköp 
 
Ärendebeskrivning 
 
En begäran om kostnadsersättning enligt SFS 1967:868 föreligger från Mats och Pia 
Lintrup med anledning av förköpet av Gullabo Prästgård.  
 
De kostnader som Mats och Pia Lintrup har haft rör direkta kostnader i samband med 
husköpet såsom att köra till Gullabo och titta på huset, kontakt med mäklaren, 
kontraktsskrivning, överlåtelsebesiktning av huset av erkänd besiktningsman, 
förberedelse för försäljning av nuvarande bostad bland annat genom att flytta bohag till 
Prästgården.  
 
Specifikation: 
 
* Överlåtelsebesiktning av Torsås Binaretorp 2:3     6 000:- 
* Släpvagnshyra                    580:- 
* Förlorad ränta på handpenning              756:- 
* Tidsspillan Mats Lintrup 114 h à 150 kr/h                  17 100:- 
* Tidsspillan Pia Lintrup 78 h à 100 kr/h       7 800:- 
* Bilersättning för körning med egen bil, 135 mil à 18 kr/mil 2 430:- 
 
Summa:                   34 666:- 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att utreda begäran om kostnadsersättning 
     från Mats och Pia Lintrup,  
 
att återkomma med en redovisning till arbetsutskottets sammanträde 2008-03-12. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att fortsätta utreda ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utbetala till paret Lintrop ersättning för överlåtelsebesiktning, förlorad ränta på 
     handpenning samt ett schablonbelopp om 5 000 kronor. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 


