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AU § 204/08          08/KS0120 
Budget 2009, plan 2010 – 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets förslag till ramar 2009. 
 
• Ny skatteutvecklingsprognos ger ett effektiviseringskrav på 3,1 Mkr för verksam- 

heterna. 
• En politisk arbetsgrupp tillsätts med syfte att utreda och ge förslag till minskning av  

antalet nämnder/antal ledamöter. Sammanslagning/omorganisation av  
förvaltningarna efter den politiska organisationen. Till exempel barn- och  
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och  
miljönämnden samt tekniska nämnden till annan nämnd. Mål att det ska kunna  
införas vid årsskiftet 08/09. Mål besparing 1 Mkr per år. 

• Socialnämnden -0,6 Mkr. Motivering, möjliga besparingar bland annat årsarbetstid 
inom äldreomsorgen. Strategiskt personalpolitiskt tänkande med syfte att sänka 
kostnaderna samt utveckla kvalitén. 

• Barn- och utbildningsnämnden -1,5 Mkr. Motivering, möjliga besparingar bland 
annat volymtid inom barnomsorgen, arbetslagsutveckling, utökad undervisningstid. 

• Övrigt om budget 2009 och framåt. Effektivare lokalutnyttjande över förvaltnings-
gränserna. 

 
Bert Appert, tp redovisar Torsåspartiets budgetramar för 2009 enligt inlämnat förslag. 
 
Håkan Algotsson, c och Irma Folkesson, c meddelar att de inte kommer att ta ställning 
till några beslut vid dagens sammanträde. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan de olika förslagen gällande budgetramar för 
2009 finner han att arbetsutskottet beslutat enligt socialdemokraternas och Vänster-
partiets förslag.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetramar för 2009. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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Au 205/08            07/KS0083 
Fördelning av kostnadsminskning 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till fördelning av ej utlagd 
kostnadsminskning 2008 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen    0,4 Mkr 
Barn- och utbildningsnämnden 0,6 Mkr 
Socialnämnden     0,3 Mkr 
Tekniska nämnden    0,1 Mkr 
Kultur- och fritidsnämnden  0,1 Mkr 
Miljönämnden     0,1 Mkr 
Totalt        1,6 Mkr 
 
Bert Appert, tp avstår från att ta ställning till fördelningsförslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att förändra budgetramar för 2008 enligt följande: 
 
 Kommunstyrelsen    0,8 Mkr 

Barn- och utbildningsnämnden 0,6 Mkr 
Socialnämnden     0,3 Mkr 
Tekniska nämnden    0,1 Mkr 
Kultur- och fritidsnämnden  0,1 Mkr 
Miljönämnden     0,1 Mkr 
Totalt        2,0 Mkr 

     -----   
     Exp till: 
     Kommunstyrelsen 
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AU § 206/08          08/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag, Bilaga 1. 
 
Skrivelse har inkommit från Torsås Naturskyddsförening ordförande Jan-Erik Persson 
och Ann-Christine och Hans Lomosse gällande PEAB:s exploatering i Ragnabo. Diarie- 
nummer 08/KS0145. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 207/08          08/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag, Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 208/08 
AU § 162/08          08/KS0122 
Torsås 53:9, Kalmarvägen 6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreterare Yvonne Nilsson initierar frågan om en eventuell fasadmålning av 
bostadshuset vid Kalmarvägen 6 i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22: 
 
att inhämta kostnadsförslag för en eventuell upprustning av fasaden på Torsås 53:9. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-27 
 
Utlåtande över utvändigt renoveringsbehov samt kostnadsbedömning föreligger från 
Semarks Ingenjörsbyrå. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphandla arbetet med att renovera fastigheten Torsås 53:9 enligt utlåtande från 
     Semarks Ingenjörsbyrå, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 23   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-05-27  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 209/08          08/KS0143 
Kyrkebo 1: 11, Kyrkebohemmet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har sagt upp hyresavtalet för fastigheten Kyrkebo 1:11, Kyrkebohemmet 
till upphörande 2008-12-31. Även de två små lägenheterna i annexbyggnaden är för 
tillfället outhyrda. Eftersom det bedöms som ytterst svårt att finna ny hyresgäst till 
fastigheten från år 2009 har styrelsen för Torsås Fastighets AB beslutat att tillskriva 
ägaren med en begäran om att bolaget ska få rätt att avyttra fastigheten. 
 
Fastighetens bokförda värde per 2007-12-31 är 1 058 158 kronor (byggnad 1 000 899 
kronor och mark 57 259 kronor). 
 
I enlighet med ägardirektiv önskas härmed besked från Torsås kommun huruvida det är 
möjligt för Torsås Fastighets AB att till bästa möjliga pris avyttra fastigheten Kyrkebo 
1:11, Kyrkebohemmet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att när kommunens verksamheter inte har behov att hyra fastigheten Kyrkebo 1:11,  
     godkänna en försäljning av fastigheten till ett pris motsvarande minst det bokförda  
     värdet. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 210/08          08/KS0144 
Markdisposition del av Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till dispositionsavtal av ett område inom fastigheten Torsås 2:42 cirka 
64 kvm beläget i direkt anslutning till fastigheterna Torsås 3:80 – 3:86. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till dispositionsavtal på del av Torsås 2:42 samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna avtalet. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 211/08 
AU § 176/08          07/KS0240 
Lokalfrågor i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson VD Torsås Fastighets AB föredrar ärendet. 
 
För närvarande pågår projektering inför en kommande ombyggnad ab Gullabo prästgård 
till lokaler för barnomsorg. Dessutom pågår upphandling av en ombyggnad av 
byggnaden ”Björken” (träslöjd-barnomsorg). Denna ombyggnad syftar till att återställa 
byggnaden i ursprungligt skick och eliminera de problem som funnits med dålig lukt 
med mera. 
 
Kostnaderna för bägge ombyggnadsprojekten har tidigare uppskattats till minst 3 Mkr 
för prästgården och 1,0 – 1,5 Mkr för ”Björken”. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har signalerat att när ombyggnaderna av såväl ”Björken” 
som Gullabo prästgård genomförts kommer stationshuset att vara överflödigt och stå 
utan verksamhet. Eftersom lokalerna i stationshuset ingår i skolans lokalhyreskontrakt 
är dock dessa lokaler inte uppsägningsbara med mindre än att det finns en annan 
hyresgäst som är villig att överta lokalerna. 
 
Med anledning av ovanstående har styrelsen för Torsås Fastighets AB beslutat rikta 
följande förfrågan till ägaren: 
 
Vi hemställer om ägarens beslut huruvida det finns en politisk majoritet att satsa på 
både en ombyggnad/återställning av byggnaden ”Björken” och en ombyggnad av 
Gullabo prästgård till lokaler för barnomsorg. 
 
Yrkande 
 
Mona Magnusson, m yrkar att förfrågan överlämnas till barn- och utbildningsnämnden 
för ställningstagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13: 
 
att förfrågan överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för ställningstagande samt 
 
att skyndsamt återkomma med yttrande till arbetsutskottets sammanträde 2008-05-27. 
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Fortsättning § 211/08, Lokalfrågor i Gullabo 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-27 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2008-05-22 § 55 att upphäver sitt tidigare beslut 
av den 17 april 2008 (BUN § 42/08) att nämnden avser att använda slöjdlokalen vid 
Gullabo skola för i beslutet redovisade ändamål och i stället meddelar kommunstyrelsen 
att barn- och utbildningsnämnden ej har behov av att disponera lokaler i slöjd-
byggnaden i Gullabo, 
 
att säga upp hyresavtalet med Torsås Fastighets AB avseende slöjdbyggnaden i Gullabo, 
 
att undervisningen i trä- och metallslöjd för eleverna i Gullabo skola förläggs permanent 
till Torskolan, 
 
att i avvaktan på att Gullabo Prästgård blir färdigställd, flytta de två förskoleavdel-
ningarna i Gullabo till Kyrkebohemmet,  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att meddela Torsås Fastighets AB, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut  
     2008-05-22 § 55 att det inte finns något behov av att disponera lokalerna i slöjd- 
     byggnaden i Gullabo. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 212/08 
KS § 12/08 
AU § 436/07          07/KS0053 
PR och befolkningshöjande åtgärder 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under flera år har kommunen visat upp en tendens där befolkningstalen minskar.  
 
Kommunchef Tommy Nyberg föreslår att kommunen och företagen tillsammans ska 
skapa en kärleksvecka. Veckan har temat barn och kärlek i fokus. I anslutning till denna 
vecka som ska ligga 9,5 månader innan 1 januari ska ett större projekt tillsammans med 
näringslivet genomföras där olika former av belöningar som till exempel gratis blöjor i 
ett år till den förstfödde 2009, gratis kläder för ett antal kronor till den andrefödde och 
så vidare. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-12-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunchef tillsammans med turismansvarig, Möre ResursCentrum och  
     näringslivet ges i uppdrag att ta fram förslag till att göra Torsås kommun attraktivt  
     och välkommande för barnfamiljer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-01-08: 
 
att kommunchef tillsammans med turismansvarig, Möre ResursCentrum och  
     näringslivet ges i uppdrag att ta fram förslag till att göra Torsås kommun attraktivt  
     och välkommande för barnfamiljer. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-27 
 
Vi kan i kommunen påverka inflyttning genom att se till att det finns tillgängliga 
bostäder och att det ges möjlighet för äldre som bor i villor att flytta till lägenheter. 
Därmed frigörs villor som i sin tur ger möjlighet till barnfamiljer att bosätta sig i vår 
kommun. 
 
Om Torsås kommun satsar resurser och engagemang på att locka människor hit så är 
möjligheten stor att man lyckas med att öka inflyttningen. Att delta i jobb och bomässor 
i mellaneuropa måste bli ett stående inslag i arbetet i Torsås kommun.  
 
Värvning, värva en invånare och få exempelvis ett presentkort, flytthjälp eller dylikt 
som tack. De bästa ambassadörerna för vår kommun är de invånare vi redan har. 
 
Kampanj för att få pendlare och sommarstugeägare att flytta hit. Kanske i samarbete 
med bankerna som just denna period ger förmånliga lån? 
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Fortsättning § 212/08, PR och befolkningshöjande åtgärder 
 
Radioreklam exempelvis Rix FM eller Radio Match om varför man ska flytta till Torsås 
kommun. Förslag på budskap: Har finns allt du behöver, tryggt, prisvärt med mera. 
 
Målsättning att skapa Sveriges bästa inflyttarservice. Nyhetsbrev till utflyttade studenter 
– blogg? 
 
Kommunchefen tycker att kommunen och företagen tillsammans ska skapa en 
Medborgarvecka. Veckan har temat barn och kärlek i fokus. I anslutning till denna 
vecka som ligger 9,5 månad innan 1 januari ska ett större projekt tillsammans med 
näringslivet genomföras där olika former av belöningar som till exempel gratis blöjor i 
ett år till den förstfödde 2010, gratis kläder för z antal kronor till den andrefödde och så 
vidare. En kampanj där även skolan involveras med temat Medborgare. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunchefen och turismansvarig uppdras att i dialog med näringslivet anordna en  
     Medborgarvecka där flera insatser som uppmärksammas genomförs med fokus på att  
     sätta Torsås kommun i centrum och på sikt öka befolkningstalet, 
 
att kommunchef ges i uppdrag att tillsätta en projektgrupp och senast 2008 presenterar  
     ett förslag till aktiv rekrytering av både nya utländska och svenska medborgare. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 213/08          08/KS0131 
Skrivelse från Villaägarna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Villaägarna i Mörebygden är en partipolitiskt obunden sammanslutning av villaägare 
som är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund. Geografisk verksamhet omfatta i 
huvudsak Torsås kommun. 
 
Målsättning och uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen som villaägare inom 
vårt verksamhetsområde. Styrelsen för Villaägarna i Mörebygden har uppfattningen att 
bäst resultat uppnås genom ett gott samarbete. 
 
Styrelsen vill därför att Villaägarna i Mörebygden får information på ett tidigt stadium i 
det kommunala arbetet som berör villaägarna i kommunen. Styrelsen begär inte att få bli 
remissinstans i alla frågor utan uppskattar om de fick möjlighet att yttra sig i frågor som 
påtagligt berör villaägarna nu och i framtiden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att sammanträffa med Villaägarna med  
     anledning av skrivelsen samt  
 
att därefter återkomma till arbetsutskottet för en redovisning. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 214/08          08/KS0142 
Landsbygdshandeln i bygden – service och samverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreningen Landsbygdshandels Främjande (FLF) har skickat en ansökan till 
Länsstyrelsen och Regionförbundet om fortsatt arbete i länet med syfte att långsiktigt 
bevara och utveckla den sammantagna nyttan av en levande landsbygd med en god 
närservice. 
 
FLF vill i samverkan med offentliga, privata och ideella aktörer i Kalmar län förbättra 
landsbygdsbutikernas möjligheter att erbjuda konsumenter och företag, liksom turister, 
en attraktiv butiksmiljö och ett bra utbud av varor och tjänster samt god tillgänglighet 
för funktionshindrade. 
 
Projektet inriktas på följande område:  
Lönsam butik – fortbildning med teori och praktik 
Egenkontrollprogram – för att leva upp till miljö och skyddslagstiftningens krav 
Behovsstyrda mentorinsatser – kompetensutveckling och stöd för butiksägare/personal i 
förändringsarbete 
Butik för alla – inventering och förslag till åtgärder för att öka tillgängligheten. 
Insatserna ökar förutsättningarna för att sista dagligvarubutiken på orten kan vevars och 
utvecklas. 
 
Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen och Regionförbundet som värnar om en 
fungerande service på landsbygden. Ansökan gäller EU:s projektstöd och förut-
sättningen enligt regelverket är, för att stöd ska kunna lämnas, annan offentlig med-
finansiering. 
 
Kostnaden för kommunen till stöd i medfinansieringen är 6 250 kronor per deltagande 
landsbygdsbutik per år under två (2) år. För Torsås kommun innebär medfinansieringen 
under hela projekttiden 25 000 kronor (2 butiker). 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka med att finansiera projektet, för en kostnad av 6 250 kronor per deltagande  
     landsbygdsbutik per år under två (2) år totalt 25 000 kronor,  
 
 att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 215/08          08/KS0138 
Samrådsinbjudan, Detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med planändringen är ändra användningen från bostäder till bostäder/skola. 
 
För att samla förskolan, som idag är uppdelad på två lokaler, vill Torsås kommun samla 
dessa i Gullabo prästgård. Dit avses även fritidshemsverksamheten flyttas. 
Sammantaget kommer det att innebära att förskoleverksamheten på prästgården rymmer 
mellan 30 – 40 förskolebarn i åldrarna 1 – 5 år. 
 
Planändringen innebär att Gullabo prästgård även kan användas till skoländamål. Den 
innebär även att byggrätten inom fastigheten ökas för att kunna tillåta ett eventuellt ökat 
lokalbehov. 
 
Planområdet ligger i de centrala delarna av Gullabo. Området omfattar cirka 7 200 kvm 
och består av den kommunägda fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Synpunkter på förslaget ska inlämnas skriftligen till byggnadsnämnden senast  
2008-06-02. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot förslaget på detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 216/08          08/KS0139 
Samråd och samrådsmöte avseende Program för Djursvik, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Programområdet innefattar Djursviks samlade bebyggelse samt delar av omgivande 
öppen mark. Syftet med planprogrammet är att identifiera lämpliga platser för ny 
bostadsbebyggelse i Djursvik samt att lyfta fram bevarandevärden och ge förslag till hur 
dessa kan utvecklas. Planprogrammet ska sedan utgöra underlag för kommunens 
fortsatta planarbete i Djursvik. 
 
Synpunkter på förslaget ska inlämnas skriftligen till byggnadsnämnden senast  
2008-06-05. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot förslaget avseende program för Djursvik. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 217/08          08/KS0040 
Översikt av Väsentliga Frågor för Förvaltningsplan i Södra Östersjöns 
vattendistrikt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar län, 
beslutar att fastställa programmet Översikt av Väsentliga Frågor för Förvaltningsplan i 
Södra Östersjöns vattendistrikt. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till miljönämnden för ett ställningstagande av Länsstyrelsens  
     frågor. 
----- 
Exp till: 
Miljönämnden 
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 AU § 218/08          08/KS0057 
Medlemskap i föreningen Kumulus 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 23 april 2008 fattade Regionförbundets styrelse att stödja bildandet av föreningen 
Kumulus med syfte att främja internationella möjligheter för unga i Kalmar län. 
 
Medlemskapet i föreningen är öppen för kommuner, Regionförbund, ungdoms-
organisationer i Kalmar läns kommuner såväl som i angränsande regioner i och utanför 
Sverige. Föreningen har sitt säte på Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Målet med arbetet är: 
 
• att alla länets kommuner år 2010 ska ha fått möjlighet att delta i Europeisk volontär- 

tjänst (EVS), ungdomsutbyten eller utbildningsinsatser kring utbytet som verktyg 
för verksamhetsutveckling och tillväxt. 

• Att utvecklas till en ”E-NGO” (Europeisk ideell organisation) med kunskap och 
kompetens kring internationella möjligheter för unga. Kunulus stödjer kommuner 
och organisationer i att genomföra utbyten, utbildningar samt sända och ta emot 
unga volontärer inom EU-programmet ”Ung och Aktiv i Europa”, ”Europeisk 
volontärtjänst. 

 
Medlemsavgifter för kommunerna är 15 000 kronor per år under 2008 och 2009.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ansöka om att bli medlem i föreningen Kumulus under 2008 samt 
 
att utse fritidsgårdsansvarige Anders Adelgren till kontaktperson. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 219/08 
AU § 215/07             07/KS0118 
Tomtanmälan Applerum 5:6 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtanmälan föreligger på fastigheten Applerum 5:6 del av, cirka 2 000 kvm från 
Roger Pettersson. 
 
Enligt plan är den tilltänkta marken parkmark vilket innebär att kommunen inte kan 
sälja utan en planändring. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-15: 
 
att arbetsutskottet är positiva till en markförsäljning under förutsättning att köpare  
    bekostar planändringen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-27 
 
Förslag på köpekontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Roger Pettersson, ett 
markområde cirka 3 000 kvm på fastigheten Applerum 5:6 till ett pris av 30 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt mellan Torsås kommun och Roger Pettersson,   
     ett markområde cirka 3 000 kvm på fastigheten Applerum 5:6 till ett pris av 30 000  
     kronor, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna köpekontraktet. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 220/08          08/KS0148 
Medborgarundersökning 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Polismyndigheten i Kalmar län kommer att genomföra en medborgarundersökning 
under sommaren 2008. Undersökningen, som berör länets samtliga kommuner, 
fokuserar på medborgarnas upplevda trygghet, utsatthet för brott, upplevda problem i 
kommunen etc. 
 
Polismyndigheten i Kalmar län har genomfört medborgarundersökningar sedan slutet av 
1990-talet (senaste undersökningen var 2005) varför resultaten går att jämföra över tid. 
 
Resultatet av medborgar-/trygghetsundersökningen kommer att användas som ett 
underlag i polismyndighetens operativa planering, planering av verksamhetsplan och 
vid samverkan med kommuner. Resultatet av undersökningen beräknas vara klar under 
slutet av september och därefter kommer kommunerna att få möjlighet att ta del av 
resultatet. 
 
Polismyndigheten erbjuder kommunerna att ta del av resultatet och möjlighet att 
tillsammans med representant från polismyndigheten, gå igenom resultatet. Tidigare har 
nästan samtliga kommuner medverkat och delfinansierat undersökningen. Rörande 
frågan om delfinansiering av årets undersökning behöver Polismyndigheten svar senast 
2008-06-30 huruvida man är beredd att betala hälften av kostnaden för undersökningen i 
kommunen. Uppskattningsvis ligger hälften av kostnaden per undersökning och 
kommun/kommundel kring 7 500 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medfinansiera kostnaden för medborgarundersökningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 221/08          08/KS0005 
Förköpsyttrande, Järnsida 1:101 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Järnsida 1:101. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet      Köpehandling      Köpesumma 
 
Järnsida 1:101    Köpebrev 2008-05-09   250 000 kronor, Två- 
                 hundrafemtiotusen kronor 
-----  
Exp till: 
Göran Olsson 
Järnsida 112 
385 98 Bergkvara 
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AU § 222/08          08/KS0134 
Beredningsgrupp för vindkraftsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att minnesanteckningar förs i beredningsgruppen samt att 
anteckningarna tillställs gruppledarna i samtliga partier. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att minnesanteckningar förs i beredningsgruppen samt att anteckningarna tillställs  
     gruppledarna i samtliga partier. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 223/08          08/KS0041 
Näringslivsfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att Möre ResursCentrum har ansökt om 
projektpengar hos Regionförbundet om 100 000 kronor. Enligt Regionförbundet krävs 
det att Torsås kommun medfinansierar projektet med 25 %. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att medfinansiera projektet med 25 000 kronor samt  
 
att finansieringen sker genom ianspråktagande av konto 800 i 2008 års budget. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 


