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Plats och tid Nya kommunhuset Torsås, 2010-06-09, 08.00 – 12.45     
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande 
 Håkan Algotsson, C   
 Hans-Olof Berg, C tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M 
 Lena Gustafsson, V tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, S 
 Bert Appert, TP 
       
       
         
       
       
       
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
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Utses att justera Lena Gustafsson 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2010-06-14      
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 190-209    

    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Lena Gustafsson 
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Underskrift Yvonne Nilsson   
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Övriga deltagare  
 
  Närvarande § 
Henrik Nilsson Bokor, ordförande socialnämnden 190 
Ewy Svensson, vice ordförande socialnämnden 190 
Carina Leijon, socialchef 190 
Göran Eliasson, bildningschef 190 
Peter Persson, samhällsbyggnadschef 190 – 191 
Tommie Sigvardsson, teknisk chef  191 
Per Lindberg, personalchef 190 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 190 - 209 
 

§ 190 Redovisning resultatuträkning med helårsprognos 
 Redovisning budgetuppföljning januari – april 2010 
 
§ 191 Övertagande av belysningsanläggningar inom Torsås kommun  
 
§ 192 Delgivningar  
 
§ 193 Lägenhetsregistrering – delegation 
 
§ 194 Former för samarbetet med Kommunala handikappråd 
 
§ 195 Parkeringsplatser för besökande till kommunhusen 
 
§ 196 Torsås 53:9, Kalmarvägen 6 
  
§ 197 Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplan, Borgholm och  
 Mörbylånga kommun 
 
§ 198 Kommunledningen informerar 
 
§ 199 Revidering attest 
 
§ 200 Redovisning informationstavlor 
 
§ 201 Medborgarundersökning 2010-06-01 
 
§ 202 Samrådsförslag, Kvarnholmen med omgivande vattenrum 
 
§ 203 För kännedom, Godkännande av vindkrafstrategi Karlskrona 
 
§ 204 Familjeresurslokaler 
 
§ 205 Planutställning, Detaljplan för fastigheterna Torsås 2:58 samt del av  
 Torsås 2:42 med flera, ny kommunikationsled vid Södra  
 Industriområdet, Torsås kommun 
 
§ 206 Mottagande av flyktingar, redovisning 
 
§ 207 Uppsägning av lokal för folkhälsosamordnaren 
 
§ 208 Motion – Lagen om Valfrihet (LOV) 
 
§ 209 Förköpsyttrande, Söderåkra 6:46 
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AU § 190/10 10/KS0016 
Redovisning resultatuträkning med helårsprognos 
Redovisning budgetuppföljning januari – april 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Finansförvaltningen 
 
Löneökningar, budgetavvikelse + 2,9 mkr 
Räntenetto, ingen budgetavvikelse  
Skatter och bidrag, budgetavvikelse + 5,5 mkr 
 
Sammantaget innebär denna helårsprognos ett positivt årsresultat på 3,2 
Mkr. 
 
En redovisning av nämndernas månadsuppföljning föredras av socialchef 
Carina Leijon, bildningschef Göran Eliasson, samhällsbyggnadschef Peter 
Persson samt tillförordnad kommunchef Kent Frost. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget, januari – april 2010.  
 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med 1,0 mkr som är kostnaden för avgångs- 
vederlaget för kommunchefen vilket belastar 2010. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ingen avvikelse. 
 
Tekniska nämnden redovisar ett underskott med 1,3 mkr. 1,0 mkr för vinterväghållning 
samt 0,3 mkr för vatten och avlopp. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott med 0,5 mkr. Förändringar av placeringar SoL och 
LSS. 
 
Bildningsnämnden redovisar ingen avvikelse.  
 
Bildningschef Göran Eliasson redovisar kostnaderna i samband med flykting-
placeringar. 
 
Personalchef Per Lindberg informerar om ledningsorganisationen, lokaler samt 
möjliga besparingar inför ny kostorganisation 2010-07-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anställningsstopp införs inom kostorganisationen, 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari  
     – april 2010. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 191/10   10/KS0129 
Övertagande av belysningsanläggningar inom Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
En kortfattad lägesrapport lämnas av teknisk chef Tommie Sigvardsson.  
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson och teknisk chef Tommie Sigvardsson 
har sammanträffat med Lars Petersson E.ON Elnät AB och diskuterat 
revidering av avtalsförslag gällande övertagande av vägbelysning från och med 
2010-12-31. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-04-20 § 27 att föreslå kommunstyrelsen 
teckna överlåtelseavtal med EON Elnät Sverige AB angående överlåtelse av 
gatu- och vägbelysningsanläggningar från och med 2010-12-31. 
 
Överlåtelseavtal mellan E.ON Sverige AB och Torsås kommun angående 
överlåtelse av gatu- och vägbelysningsanläggningar föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att teckna överlåtelseavtal med E.ON Sverige AB angående överlåtelse av gatu- 
     och vägbelysningsanläggningar enligt föreliggande överlåtelseavtal, 
 
att ägarrätten övergår till Torsås kommun 2010-12-31, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande underteckna överlåtelseavtalet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 192/10   10/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Våra Gårdar, Satsning på föreningsdrivna samlingslokaler, 10/KS0013 
• Föräldrarepresentanter från Skogsgläntan, Vindruvan, Smultronet, skrivelse 

angående stora barngrupper i förskolan, 10/KS0109 
• Migrationsverket, Aktuellt om Ensamkommande barn och ungdomar, 

10/KS0019 
• Netprojekt, ett projekt genom Samordningsförbundet i Kalmar län, 

protokoll 2010-05-07, 10/KS0019 
• Norra Kärr, Björkenäs, Järnsida stugföreningar, svar på skrivelse angående 

planerat VA projekt söder om Bergkvara, 10/KS0030 
• Kulturföreningen Olssonska gården, Verksamhetsberättelse 2009, 

10/KS0075 
• Sveriges kommuner och landsting, 10/KS0125 

Ett Europa för medborgarna 2007 – 2013, program för ekonomiskt stöd 
En rapport om att mäta företagsklimatet i kommunerna 
Samarbete mellan kommuner och universitet/högskolor – en kartläggning 
och diskussion 

• Regeringskansliet, Dialog om samhällets värdegrund, 10/KS0002  
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningarna. 
-----  
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AU § 193/10   10/KS0024 
Lägenhetsregistrering – delegation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Landets kommuner ska ta över ansvaret för lägenhetsregistret i takt med att 
detta upprättas av Lantmäteriet. Från det datum som regeringen har bestämt 
att lägenhetsregistret i en viss kommun ska vara upprättat ansvarar kommunen 
för ajourhållningen. För Torsås gäller ansvaret från och med 2010-03-01. 
 
Kommunen ska löpande registrera ändringar och kompletteringar av uppgifter 
för varje bostadslägenhet avseende lägenhetsnummer, bostadsarea, antal rum, 
kökstyp, lägenhetskategori eller i de fall lägenheten har gemensamt kök eller 
inte. Som registreringsorsak anges även nybyggnad, rivning, felregistrering eller 
koppling till adress, byggnad och fastighet. Kommunen ska också, om det finns 
mer än en lägenhet med samma adress fastställa ett lägenhetsnummer för varje 
lägenhet. 
 
Enligt lagen om lägenhetsregister så ska de kommunala uppgifterna ligga på en 
nämnd. Lagen pekar inte ut vilket organ i kommunen som ska ha uppgiften 
utan det är kommunfullmäktige som beslutar vilken nämnd som ska ha 
uppgiften, detta görs lämpligen genom en ändring eller ett tillägg till nämndens 
reglemente. 
 
Ajourhållningen av lägenheter har en stark koppling till ajourhållningen av 
byggnader och adresser. Ajourhållning av byggnader och adresser i Torsås 
sköts från och med 2009-12-01 (enligt kommunstyrelsens beslut 2009-11-03  
§ 291) av bygg- och miljönämnden som även fastställer belägenhetsadresser 
och för in dem i registret. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bygg- och miljönämnden uppdras att utföra de uppgifter som kommunen  
     har enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378). 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 194/10   10/KS0014 
Former för samarbetet med kommunala handikapprådet (KHR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Sjöberg från de handikappades riksförbund (KHR) önskar ett 
samarbete med kommunala handikapprådet (KPR), med två ledamöter som 
deltagare på varandras möte.  
 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) beslutar 2010-03-18 § 4 att skicka frågan 
vidare till kommunstyrelsen och socialnämnden. 
 
Kommunala handikapprådet beslutar 2010-06-07 § 9 att tillsammans med 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) ha gemensamma sammanträdestider med 
separata dagordningar.  
 
 I § 2, 2010-06-07 beslutas om namnändring från Kommunala handikapprådet 
till Rådet för funktionshindersfrågor (RFH). 
  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna namnändringen till Rådet för funktionshindersfrågor (RFH), 
 
att ställa sig bakom beslutet att tillsammans med Kommunala Pensionärsrådet 
     (KPR) ha gemensamma sammanträdestider med separata dagordningar. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 195/10   10/KS0128 
Parkeringsplatser för besökande till kommunhusen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden har fått påstötningar om parkeringsproblematiken på 
parkeringen utanför kommunhusen. Behovet av parkeringar till besökande till 
de båda kommunhusen är ej tillgodosett. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-04-20 § 36 att vidarebefordra frågan till 
kommunstyrelsen för åtgärd. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att säkerställa med skyltar ”parkering 1 timme för besökande” de fyra  
     parkeringsplatser som ligger mot nya kommunhuset i området mellan  
     kommunhusen samt 
 
att bakom nya kommunhuset säkerställa med skyltar fyra parkeringsplatser för  
     kommunens leasingbilar. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 196/10   10/KS0144 
Torsås 53:9, Kalmarvägen 6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under ett års tid har ”gula villan” haft problem med lukt i huset. Vad som 
orsakar problemet vet vi inte. 
 
De elever som idag bor där flyttar under juni 2010 och inga nya hyresavtal är 
tecknade.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att besikta fastigheten för att se hur stort renoveringsbehovet är samt 
 
att utifrån renoveringsbehovet upprätta en kostnadskalkyl. 
-----  
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AU § 197/10   10/KS0130 
Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplan, Borgholm och 
Mörbylånga kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ölandskommunerna inbjuder till samråd om förslag till Vindkraftsplan, planen 
är ett tillägg till kommunernas översiktsplan. Samrådet som inbjuds till ska ses 
som en dialog med alla berörda, privatpersoner, föreningar, företag och 
myndigheter, där de inkomna synpunkterna ska vägas in i det slutliga ställnings- 
tagande. 
 
Vindkraftsplanens syfte är att påvisa områden lämpliga för vindkrafts-
etablering men även områden som bör lämnas helt fria från etablering. Fullt 
utbyggda etableringar i utpekade områden innebär att stora ytor kan lämnas 
helt fria från vindkraft. Vidare är syftet att klargöra och förankra riktlinjer för 
utformning, lokalisering och prövning för att på så sätt förenkla  processen vid 
handläggning av vindkraftsärenden. 
 
Synpunkter ska skriftligen inlämnas senast 2010-08-08 till Borgholms och 
Mörbylånga kommuner. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att avge något yttrande på Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till  
     översiktsplan, Borgholm och Mörbylånga kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 198/10   10/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om 
 
• Delrapport från Mats Olsson, näringslivslots 
• Vikarie för turismansvarig är Liselotte Gustavsson,  
• Redovisning av kommunstyrelsens styrkort blir delårsbokslutet 2010-08-24. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från tillförordnad kommunchef. 
-----  
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AU § 199/10   10/KS0011 
Beslutsattestant 2010, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Framställan från Charlotte Sandell om att ändra hennes ersättare från Hans 
Gustafsson till Kent Frost. 
 
Driftsbudget 
 

Ansvar Text Attestant Ersättare 
 

119 Verksamhetsansvarig Vågen Charlotte Sandell Kent Frost 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna reviderat förslag på ersättare för verksamhetsansvarig på Vågen. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 23  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-09 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
KS § 200/10 
KS § 139/10 
AU § 128/10 
KF § 77/09 
KS § 173/09   09/KS0032 
Informationstavlor i Torsås kommun 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 2009-10-21 § 115, att ärendet gällande skyltar 
och informationstavlor i Torsås kommun ska överlämnas till kommunstyrelsen 
för åtgärd. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att 
 
• alla informationstavlor kommer att bytas ut 
• i varje tätort (Torsås, Bergkvara, Söderåkra Gullabo och Brömsebro) ska 

finnas en snygg och prydlig anslagstavla för uppsättning av 
evenemangsaffischer med mera.  

 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera informationen gällande informationstavlor i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-05-04: 
 
att ärendet återremitteras, för ytterligare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-06-09 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar vilka informationstavlor som 
finns i Torsås kommun. Se aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen. 
-----  
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AU § 201/10   10/KS0134 
Medborgarundersökning 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
• Vilken uppfattning har invånarna om kommunen eller regionen som en 

plats att bo och leva på? 
• Hur ser invånarna på kommunens olika verksamheter? 
• Vilket inflytande tycker invånarna att de har på de kommunala besluten? 

 
Svaren på dessa frågor får deltagande kommuner genom SCB:s medborgar- 
undersökning. 291 av landets kommuner har nu deltagit i denna undersökning 
som SCB startade hösten 2005. 138 av kommunerna har deltagit mer än en 
gång. Ju fler kommuner som deltar, desto större mervärde i form av 
jämförelser med andra kommuner. 
 
Undersökningen genomförs två gånger per år och kommunen kan välja att 
delta under hösten eller våren. Samordningen av insamlingen gör att priset på 
undersökningen är mycket förmånligt. 
 
Nytt för höstens undersökning är dels att en revidering av enkäten är gjord 
samt möjlighet att besvara enkäten via webben. 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2010-08-27. 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar att den medborgarenkät som beställts 2008 ska tas 
fram och redovisas. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Lena Gustafssons, V 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i medborgarundersökning 2010, 
 
att den medborgarenkät som beställts 2008 ska tas fram och redovisas. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 202/10   10/KS0135 
Samrådsförslag, Kvarnholmen med omgivande vattenrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det finns ett stort intresse både från kommunens sida och från olika 
intressenter att utveckla Kvarnholmen och dess omgivande vattenrum. 
Kvarnholmen har många och fina kvaliteter.  
 
I den fördjupade översiktsplanen förslås en vision som bygger på dem. För att 
förverkliga visionen och förbättra kvaliteterna finns ledstjärnor och strategier 
som visar vägen i kommande projekt. Deras vision är att förädla unika 
Kvarnholmen.  
 
Yttrande kan inlämnas till Kalmar kommun senast 2010-08-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att avge något yttrande. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 203/10   10/KS0218 
För kännedom, Godkännande av vindkraftstrategi för 
Karlskrona kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen för Karlskrona kommun har 2010-05-11 § 115 godkänt 
förslag till vindkraftstrategi för Karlskrona kommun samt att i samband med 
kommande uppdrag till fördjupad översiktsplan för skärgården utreda 
möjligheten till vindkraftsetablering på den östra kusten samt i den östra 
skärgården. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera Karlskrona beslut gällande Godkännande av vindkraftstrategi för  
     Karlskrona kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 204/10   10/KS0136 
Familjeresurs lokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Familjeresurs lokal på Svalgatan 9 D i Torsås är uppsagd från och med 2010-
05-01 med sex månaders uppsägningstid.  
 
Anledningen till uppsägningen är att en lägenhet på Karlskronavägen 1 i Torsås 
blir ledig. Fördelarna med glytten är en närhet till förskolan Linnéan och till 
socialförvaltningen samt att det blir mer lättillgängligt för besökare. 
 
Hyreskostnaden ändras från 8 900 kronor per månad till 6 500 kronor per 
månad. 
 
Socialnämnden beslutar 2010-05-19 § 60 att föreslå kommunstyrelsen att ställa 
sig bakom socialnämndens önskemål att få hyra lägenheten på Karlskrona-
vägen 1 i Torsås för familjeresurs räkning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens önskemål om att få hyra lägenheten på  
     Karlskronavägen 1 i Torsås för familjeresurs räkning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
För kännedom Familjeresurs  
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AU § 205/10   10/KS0138 
Planutställning, Detaljplan för fastigheterna Torsås 2:58 samt 
del av Torsås 2:42 med flera, ny kommunikationsled vid Södra 
Industriområdet, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett planförslag för ny kommunikationsled vid Södra Industriområdet i Torsås 
finns utställt för granskning. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att anlägga en ny 
kommunikationsled mellan Bergkvaravägen och Norra Tångvägen. Detta ska 
ses som en första etapp i en långsiktig satsning på förbifart Torsås. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2010-06-28 ha inkommit 
skriftligen till Torsås kommun, bygg- och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger på planutställningen gällande Detaljplan för  
     fastigheterna Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42 med flera, ny  
     kommunikationsled vid Södra Industriområdet, Torsås kommun, 
 
att meddela kommunstyrelsen arbetsutskottets beslutet. 
-----  
Sändlista: 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelsen 
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AU § 206/10   10/KS0019 
Mottagande av flyktingar, redovisning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-12-12 § 148 att teckna avtal med 
Migrationsverket om mottagande av flyktingar. 
 
Avtalet med Migrationsverket omfattar totalt 30 individer i blandade åldrar för 
perioden 2007 - 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2010-08-24 ska en utvärdering  
     redovisas för perioden 2007 - 2009. 
-----  
Sändlista 
Charlotte Sandell 
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AU § 207/10   09/KS0219 
Uppsägning av lokal för folkhälsosamordnaren 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hyreskontrakt är upprättat med Kent Gustafsson Förvaltning AB gällande 
lokalen för folkhälsosamordnaren under tiden 2008-12-01 – 2011-11-30 med 
förlängning med tre år om inte kontraktet sägs upp nio månader innan 
hyrestidens utgång. 
 
Lokalen finns i fastigheten Torsås 6:18 med adress Allfargatan 11. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att säga upp hyreskontraktet med Gustafsson Förvaltning AB gällande lokalen 
     för folkhälsosamordnaren. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 208/10 
KF § 65/10   10/KS0124 
Motion – Lagen om valfrihet (LOV) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, C, Mona Magnusson, M, Marie Jansson, KD och Christer 
Andersson, FP hemställer i en motion att kommunfullmäktige beslutar att 
Torsås kommun inför valfrihetssystemet (LOV), för omvårdnadstjänster och 
att socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett regelsystem som ska gälla vid 
införandet av LOV. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-05-26: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till socialnämnden för beredning. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 209/10   10/KS0005 
Förköpsyttrande, Söderåkra 6:46 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Söderåkra 
6:46. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och i förekommande fall som prövande i  
     hyresnämnd rörande fastighetsförsäljning av Söderåkra 6:46. 
-----  
Sändlista 
Söderåkra Församling 
 
 
 
 . 
 


