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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2008-04-08, 08.30 – 11.30 
  
Beslutande  Håkan Algotsson, c, ordförande 
  Mona Magnusson, m 
  Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
  Lena Gustafsson, v tjänstgörande ersättare för Roland Swedestam 09.00-11.30 
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Charlotte Gustafsson, Regionförbundet Kalmar län § 135 
  Anders Adelgren, fritidsgårdsansvarig § 135 
  Per-Gunnar Fransson, Kalmar Inköpskontor § 136 - 137 
  Gunnar Farmarsson, Kalar Inköpskontor § 136 - 137 
  Kent Frost, ekonomichef § 136 - 138 
  
  
Utses att justera  Mona Magnusson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-04-09 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Yvonne Nilsson Paragrafer 131 - 146  
    
 Ordförande  Håkan Algotsson   
    
 Justerande  Mona Magnusson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2008-04-08   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-04-09 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-04-30 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 131/08          08/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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AU § 132/08          08/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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AU § 133/08          08/KS0041 
Uppdragshandling 2008 – Gemensam näringslivssamverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Uppdragshandling för 2008 – Gemensam näringslivssamverkan med Möre 
ResursCentrums åtagande för 2008 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna Uppdragshandling 2008 – Gemensam näringslivssamverkan, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam underteckna 
     uppdragshandlingen.  
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 134/08          08/KS0108 
Bidragsansökan från privatperson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Michaela Åström gör sitt examensarbete på artistgymnasiet Stage4you i Torsås, i form 
av ett event med underhållning av blandade liveband. För en kväll samlas högkvalitativa 
band från olika delar av Sverige, bland annat från Stockholm och de lokala trakterna 
kring Torsås. Kvällen syftar främst till att ge ungdomar i Torsås och Kalmar med 
omnejd, ett alternativ till alkohol och passivitet mitt i veckan. Eventet är lagt en onsdag 
den 14 maj 2008. 
 
Som sponsor hjälper Torsås kommun Blandband 2008 att bli möjligt och bidrar till 
människors välmående och glädje. Dessutom exponeras kommunen för besökarna under 
kvällen och kan, beroende på sponsorpaket även få möjlighet att exponeras i 
marknadsföring, på affischer med mera. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att sponsra projektet Blandband 2008 samt 
 
att delegation lämnas till kommunchefen att i fotsättningen fatta beslut om  
     bidragsansökan från privatpersoner. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen
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AU § 135/08          08/KS0057 
Pilotregionen 2008 – 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Charlotte Gustafsson, Regionförbundet i Kalmar län föredrar ärendet. 
 
Kalmar län har blivit utsett till en av 7 Pilotregioner 2008 – 2009 i Sverige av 
myndigheten Ungdomsstyrelsen. För detta har projektet totalt fått 1 970 000 kronor. 
 
Satsning inom ramen för Pilotregionen: 
 
• Dialog mellan unga och beslutsfattare i länet 
• Lokal Ungdomspolitisk uppföljning det vill säga att med hjälp av 

Ungdomsstyrelsens webbaserade enkät ta reda på hur många i våra kommuner 
uppfattar sin situation 

• Gemensamt satsa på Internationella utbyten och erfarenheter för unga i länet med 
hjälp av KUMULUS 

• Inom ramen för samarbetsprojektet Det goda mötet under 2008 erbjuda ytterligare 5 
tematiska möten i länet samt en 10 poängs Distansutbildning för ungdomsarbetare i 
kommunerna. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Charlotte Gustafsson, Regionförbundet i Kalmar län. 
----- 
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AU § 136/08          08/KS0019 
Städupphandling 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Per Gunnar Fransson och Gunnar Farmansson Kalmar Inköpskontor informerar om 
städupphandlingen i Torsås kommun. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § SekrL. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen 2008-04-15. 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 137/08 
AU § 43/07 
AU § 239/06 
KF § 82/06              06/KS 0160 
Motion angående upphandling av livsmedel till de kommunala verksamheterna i 
Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, c hemställer i en motion att endast livsmedel som framställts enligt 
den svenska djurskyddslagstiftningen och som är garanterat fria från antibiotika och 
hormoner ska upphandlas av Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-09-27: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
     inköpsansvarig Kent Frost för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2007-01-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Kalmar kommuns inköpsavdelning handhar upphandlingen av livsmedel för fem 
kommuner i länet – Kalmar, Emmaboda, Borgholm, Mörbylånga och Torsås för 
perioden 2007-05-01 – 2010-04-30. Inför upphandlingen har de deltagande 
kommunerna gjort ett gemensamt förarbete. 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-11-23 § 109 att Torsås kommun har valt 
att ej deltaga i förarbetet på grund av pågående organisationsöversyn inom kost-
verksamheterna. Torsås kommun har således frånhänt sig möjligheten att påverka 
kravspecifikationen i upphandlingen. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-11-30 § 85, enligt socialchef Carina Leijon förslag på 
yttrande över motionen att föreslå kommunfullmäktige att motionen härmed anses 
besvarad. 
 
Ekonomichef Kent Frost förslag till svar på motionen: 
 
I kommande upphandlingar ska ingå krav på att kött och ägg har producerats med en 
djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom att de inte kommer från djur 
som behandlats med antibiotika eller hormoner i tillväxtfrämjande syfte och att de är 
garanterat fria från salmonella. Detta gäller under förutsättning att kraven inte 
snedvrider konkurrensen och inte är diskriminerande. 
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Fortsättning § 137/07, Motion angående upphandling av livsmedel till de 
kommunala verksamheterna i Torsås kommun 
 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till ekonomichef Kent Frost förslag till svar på 
motionen. 
 
Arbetsutskottets beslut 2007-01-23: 
 
att uppdra åt inköpsansvarig Kent Frost att efterhöra med inköpskontoret i Kalmar tids- 
     planen för upphandlingen  
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-08 
 
Per Gunnar Fransson, Kalmar Inköpskontor informerar om den upphandling av 
livsmedel som nyligen är slutförd. 
 
Djurskyddsregler 
 
• Lagstiftning 

- Nötkött urspungsmärkt 
- Slaktmetoder enligt TSE-förordning 
- EU: grundläggande djurskyddsregler 
- Fritt från hormoner i tillväxtfrämjande syftel 

 
• EKU-kriterier 

- fri från salmonella 
          - Antibiotika får endast användas i medicinskt syfte. 

 
Svenska Djurskyddsregler 
• Kan ej ställa krav, strider mot Lagen om Offentlig Upphandling 

- Konkurrenshämmande! 
- Svenska regler kan i vissa stycken ligga på en högre nivå jämfört med EU:s regler. 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att i kommande upphandlingar ska ingå krav på att kött och ägg har producerats med en  
     djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom att de inte kommer från  
     djur som behandlats med antibiotika eller hormoner i tillväxtfrämjande syfte och att  
     de är garanterat fria från salmonella. Detta gäller under förutsättning att kraven inte  
     snedvrider konkurrensen och inte är diskriminerande. 
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Fortsättning § 137/08, Motion angående upphandling av livsmedel till de 
kommunala verksamheterna i Torsås kommun 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 138/08          08/KS0092 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – mars  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget januari – mars 2008. 
 
Samliga nämnder utom barn- och utbildningsnämnden redovisar i budgetuppföljningen 
för januari – mars 2008 att budgeten för 2008 hålls. 
 
Riktpunkt efter mars = 25 %. 
 
Tekniska nämnden: överskott på vinterväghållning cirka 1 Mkr. Kostnader för 
november/december 2008 okända idag. 
 
För socialnämnden förutsätts att åtgärder redovisade för kommunstyrelsen för att 
reducera befarat underskott efter februari ger effekt så att ingen avvikelse totalt uppstår 
vid årets slut. 
 
Barn- och utbildningsnämnden: beräknat underskott 500 Tkr på grund av assistentbehov 
till elev i Gullabo skola, utökad stödpersonal till år 7 – 9. Införande av vårdnadsbidrag 
ska medföra ytterligare underskott på 200 Tkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari – mars  
     2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen
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AU § 139/08 
KF § 27/08           08/KS0104 
Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sten Bondesson och Marcus Johansson, c hemställer i en motion att en 
konstgräsfotbollsplan anläggs i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-03-26: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till nästa arbetsutskott 2008-04-22 ta upp motionerna gällande sporthallen samt 
     om konstgräsfotbollsplan, 
 
att en avrapportering lämnas av arbetsgruppen gällande sporthallen.  
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam  
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AU § 140/08          08/KS0010 
Informationsärende, Asfaltering av Västra Industrigatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26 § 67 att inkommen skrivelse från Spinova gällande 
asfaltering av Sågverksgatan överlämnas till tekniska nämnden för upprättande av en 
tidsplan. 
 
Det är ett (1) år sedan Västra Industrigatan slutbesiktades och mätningar som 
konsultföretaget WSP har gjort visar att vägen har satt sig väldigt lite och är därmed 
klar för asfaltering och anläggande av VA-ledningar. VA-projekteringen är klar och 
arbetet är färdigt att lämnas ut för anbudsräkning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-03-18 § 57 att uppdra åt teknisk chef Tommie 
Sigvardsson att upphandla anläggning av VA-ledningar och asfaltering av Västra 
Industrigatan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från tekniska nämnden gällande asfaltering av Västra  
     Industrigatan. 
-----  
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AU § 141/08          08/KS0022 
Årsredovisning 2007, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för 2007 och revisionsberättelsen för 2007 med de sakkunnigas rapport 
föreligger från Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 2005-10-01. Försäkringskassan, 
Länsarbetsnämnden, Landstinget och alla kommuner i länet utom Borgholms kommun 
är medlemmar. Borgholms kommun inkom 2007-06-27 med ansökan om inträde i 
Samordningsförbundet i Kalmar län från och med 2008-01-01. Styrelsen fattade beslut 
2007-10-05 om att Borgholms kommun antas som medlem i Samordningsförbundet i 
Kalmar län från och med 2008-01-01. 
 
Förbundet är bildat med stöd av Lag (2003:120) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. Det är ett kommunalförbund och en fristående juridisk person. 
Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för 
verksamheten.  
 
Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan 
medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att underlätta för 
medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat 
stöd från flera rehabiliteringsaktörer. De samordnade resurserna ska användas för 
insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 
 
Ur lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun och landsting § 26 citeras: 
 
Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 
Arbetsförmedling. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen 
skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2007 samt 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2007. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 142/08  
KS § 31/08    
AU § 24/08           08/KS0007 
Bidrag till samlingslokaler 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger följande ansökning om bidrag till samlingslokaler 2008: 
 
Lokal/förening    Bidrag 2007  Bidrag 2008 
 
Skruvemåla skolrotes 
byggnadsförening       5 000:-      10 000:- 
Torsås Bygedgårds- 
förening      140 000:-   140 000:- (70 000:- utbetalas i 
                förskott) 
Torsås Folketshus- 
förening      210 000:-   240 000:- (100 000:- utbetalas i 
                förskott) 
Bergkvara AIF       5 000:-   Högsta möjliga bidrag 
Gullabo Bygdegårds- 
förening       25 000:-     62 500:- 
Hembygdsföreningarna         36 000:- 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2008 enligt följande: 
 
Lokal/förening 
 
Torsås Bygedgårds- 
förening      140 000:- (varav 70 000:- utbetalas i förskott)     
Torsås Folketshus- 
förening      210 000:-(varav 100 000:- utbetalas i förskott) 
Bergkvara AIF       5 000:-     
Gullabo Bygdegårds- 
förening       25 000:- 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av konto 301 i 2008 års budget. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 143/08          07/KS0191 
Ansökan om extra föreningsbidrag under 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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 § 247 att bevilja 10 950 kronor i 
verksamhetsbidrag till brottsofferstöd för 2008. 
 
I år har Brottsofferjouren varit verksam i 20 år i södra länet. I samband härmed har 
jouren för avsikt att genomföra en del aktiviteter. Syftet är att informera allmänheten om 
BOJ`s arbete.  
 
Med hänvisning till detta söker Brottsofferjouren 1 500 kronor avseende extra 
föreningsbidrag för 2008. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-08 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp med instämmande av Sören Bondesson, s, Mona Magnusson, m och 
Lena Gustafsson, v yrkar att Brottsofferjouren beviljas 1 500 kronor i extra 
föreningsbidrag för 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja 1 500 kronor i extra föreningsbidrag för 2008, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 301. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 144/08          08/KS0005 
Förköpsyttrande Torsås 1:111 och Torsås 56:12 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Torsås 1:111 och 
Torsås 56:12. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande  
     fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet     Köpehandling     Köpesumma 
 
Torsås 1:111    Köpekontrakt  2008-02-08  4 500 000:- (Fyramiljoner- 
                femhundratusen kronor) 
 
Torsås 56:12    Köpekontrakt 2008-02-08  1 100 000:- (Enmiljon- 
                etthundratusen kronor) 
-----  
Exp till: 
Swedbank 
Kaisa Kajava 
Box 502 
385 25 Torsås  
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AU § 145/08          08/KS0005 
Förköpsyttrande Mässen 7 och 8 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Mässen 7 och 8. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande  
     fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet     Köpehandling     Köpesumma 
 
Mässen 7 och 8   Köpekontrakt  2008-03-11  2 000 000:- (Tvåmiljoner- 
                kronor) 
-----  
Exp till: 
Mats & Pia Lintrup 
Skolgatan 2 
385 42 Bergkvara  
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AU § 146/08          08/KS0037 
VA söder om Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 207-09-26 § 86 att fatta ett principbeslut om ett VA-
område för kustområdet söder om Bergkvara, som inkluderar också Södra Kärr. 
 
Håkan Algotsson, c föreslår att tekniska chefen Tommie Sigvardsson inbjuds till 
arbetsutskottets sammanträde 2008-04-22 med anledning av att kostnaden att bygga ut 
vatten och avlopp söder om Bergkvara fram till Södra Kärr längs kusten blir betydligt 
högre för Torsås kommun än vad tidigare sagts. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in teknisk chef Tommie Sigvardsson för en redovisning av WSP:s utredning. 
-----  
Exp till: 
Teknisk nämnden 


