
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 52   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2005-09-06 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid Nya Kommunhuset, Torsås, tisdagen den 7 juni 2005 kl 18.00 – 22.30  
  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande 
 Roland Swedestam, s    
 Anders Walterson, c 
 Hans-Olof Berg, c 
 Mona Magnusson, m 
 Jessica Lundgren, mp  
 Christer Söderholm, kd 
 Evy Svensson, m tjg ers  
 Anita Svensson, s tjg ers 
 Sören Bondesson, s tjg ers 
 Peter Ludvigsson, s tjg ers 
  
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande  
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 122 
 Johan Blomqvist projektanställd § 122  
 Rune Fransén § 123     
   
   
  
Utses att justera Roland Swedestam 
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-09-13 
plats och tid  
Underskrifter    

    
 Sekreterare    Paragraf 122 - 162 
  Yvonne Nilsson  
 Ordförande    
  Håkan Algotsson   

 Justerande  
  Roland Swedestam 

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen  
 

  

    
Sammanträdesdatum 2005-09-06   
Datum för anslags  
uppsättande 

  
2005-09-13 

Datum för anslags 
nedtagande 

  
2005-10-05 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
  Yvonne Nilsson assistent  
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AU § 122/05 05/KS0136 
Torsås kommuns hemsida 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost och projektanställd Johan Blomqvist presenterar 
Torsås kommuns nya hemsida. 
 
Arbetet är i slutskedet och om allt går som planerat så är den nya hemsidan 
tillgänglig för allmänheten 2005-09-13. 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att notera informationen. 
----- 
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KS § 123/05  
AU § 178/05  
AU § 161/05  
KS § 1/05  
AU § 230/04  
AU § 108/04  
KS § 53/04  
AU § 75/04  
AU § 25/04  
KS § 24/03  01/KS0027 
Kommunalförbund Kalmarsundsregionens renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nya miljökrav och samhälleliga krav nödvändiggör nya lösningar för avfallshan-
teringen. Kommunerna i Södra Kalmar län har redan idag en stark inriktning 
mot en hållbar utveckling och detta vill man utveckla ytterligare genom en för-
bättrad avfallshantering. Ökat behandlingsbehov, behov av större bredd i be-
handlingen och ökad sortering kräver tillgång till fler behandlings-metoder. 
 
För att få resurser i form av kompetens och ekonomi att svara mot framtida 
miljö- och kvalitetskrav krävs regionalt samarbete samt delaktighet av alla 
medborgare. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2004-12-14 att inbjuda projektledare 
Leif Magnusson till kommunstyrelsens sammanträde 2005-01-11. 
 
Projektledare Leif Magnusson ger en intressant lägesrapport om arbetet med 
den regionala avfallsplanen. 
I slutet av februari 2005 överlämnas ett förslag på beslut gällande den regiona-
la avfallsplan för södra Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-01-11: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-08-09 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson informerar om tidsplanen för 
den regionala avfallsplan för södra Kalmar län. Ärendet tas upp igen i arbets- 
utskottet 2005-08-23 för beslut i kommunfullmäktige 2005-09-29. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-08-09: 
 
att notera informationen. 
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forts § 123/05, Kommunalförbund Kalmarsundsregionens renhållare   
 
Arbetsutskottets behandling 2005-08-23 
 
Tekniska nämnden beslutar 2005-08-16 § 101 att tillstyrka bildandet av Kom-
munalförbund Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Ett förslag till bildande av kommunalförbund mellan Emmaboda, Kalmar, 
Nybro, Mörbylånga och Torsås kommun föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Förslag till beslut föreligger: 
 
1. Torsås kommun tillsammans med de fyra kommunerna ingå i Kommunal- 
    förbund Kalmarsundsregionens Renhållare fr o m 2006-01-01. Denna dag  
    övertar detta kommunalförbund ansvaret för medlemskommunernas  
    strategiska planering av frågor om avfallshantering, uppgifter om insamling  
    och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som kommunerna är  
    skyldiga att svara för inom detta område. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för Kommunal- 
    förbundet Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
3. Kommunstyrelsen får (i förekommande fall tillsammans med Emmaboda 
    Energi och Miljö AB respektive Kalmar Vatten och Renhållning AB) teckna  
    avtal med Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare om att  
    kommunalförbundet övertar personal och anläggning mm på i huvudsak de 
    villkor som framgår av upprättade förslag till ”Övertagandeavtal”. 
     
    Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att vidta de eventuellt övriga åtgärder 
    som kan bli aktuella för att kunna genomföra beslutet om att bilda  
    Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
4. Kommunfullmäktige medger att Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 
    Renhållare köper Kalmar Vatten och Renhållning AB:s aktier i Industri- 
    sortering i Sydost AB för 1 250 000 kronor. 
 
5. Kommunfullmäktige godkänner det förslag till ”Inriktningsmål för avfalls- 
    hanteringen” som redovisas i bilaga 2 till rapporten ”Kalmarsundsregionens 
    Renhållare”. 
 
    Kommunalförbundet får – med anledning av inriktningsmålen – fastställa en  
    regionalavfallsplan, efter att medlemskommunerna fått tillfälle att yttra sig  
    över förslaget till en sådan plan. 
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forts § 123/05, Kommunalförbund Kalmarsundsregionens renhållare   
 
 
6. Kommunfullmäktige uttalar till kommunalförbundet att för det fortsatta arbe- 
    tet med att fastställa taxor och avgifter ska gälla de riktlinjer som redovisats i  
    rapporten ”Kalmarsundsregionens Renhållare”. 
 
    Även i övrigt ska de riktlinjer och intentioner som redovisas i rapporten  
    ”Kalmarsundsregionens Renhållare” utgöra underlag för arbetet i kommunal- 
    förbundet med frågor om avfallshanteringen i regionen. 
 
7. Kommunfullmäktige väljer två ledamöter och två ersättare i förbunds- 
    fullmäktige för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare 
    2006-01-01- -2006-12-31. 
 
8. Kommunfullmäktige föreslår att förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet  
    Kalmarsundsregionens Renhållare ska välja en ledamot och en ersättare i  
    förbundsstyrelsen för kommunalförbundet 1 januari 2006 – 31 december  
    2006. 
 
     Förbundsstyrelsen ska fram till årsskiftet 2005/2006 utgöra interimsstyrelse  
     och får då fatta de beslut som behövs för att kommunalförbundet ska kunna  
     börja sin verksamhet den 1 januari 2006. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå valberedningen besluta: 
 
att utse två ledamöter och två ersättare i förbundsfullmäktige för Kommunal- 
      förbundet Kalmarsundsregionens Renhållare 2006-01-01- -2006-12-31, 
 
att utse en ledamot och en ersättare i förbundsstyrelsen för kommunal- 
     förbundet 1 januari 2006 – 31 december 2006. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att besluta enligt förslag punkt 1-6, 
 
att verka för att ekonomisk redovisning under första året sker kommunvis. 
 
Föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att besluta enligt förslag punkt 1-8. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-09-06 
 
Ett förslag till bildande av kommunalförbund mellan Kalmar, Nybro, Mörbylånga 
och Torsås kommun föreligger.   
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forts § 123/05, Kommunalförbund Kalmarsundsregionens renhållare   
 
 
Förslag till beslut föreligger: 
 
1. Torsås kommun tillsammans med de tre kommunerna ingå i Kommunal- 
    förbund Kalmarsundsregionens Renhållare fr o m 2006-01-01. Denna dag  
    övertar detta kommunalförbund ansvaret för medlemskommunernas  
    strategiska planering av frågor om avfallshantering, uppgifter om insamling  
    och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som kommunerna är  
    skyldiga att svara för inom detta område. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för Kommunal- 
    förbundet Kalmarsundsregionens Renhållare med de förändringar i antalet  
    ledamöter i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. 
 
3. Kommunstyrelsen får teckna avtal med Kommunalförbundet Kalmarsunds 
    regionens Renhållare om att kommunalförbundet övertar personal och an- 
    läggning mm på i huvudsak de villkor som framgår av upprättade förslag till  
    ”Övertagandeavtal”. 
     
    Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att vidta de eventuellt övriga åtgärder 
    som kan bli aktuella för att kunna genomföra beslutet om att bilda  
    Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
4. Kommunfullmäktige medger att Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 
    Renhållare köper Kalmar Vatten och Renhållning AB:s aktier i Industri- 
    sortering i Sydost AB för 1 250 000 kronor. 
 
5. Kommunfullmäktige godkänner det förslag till ”Inriktningsmål för avfalls- 
    hanteringen” som redovisas i bilaga 2 till rapporten ”Kalmarsundsregionens 
    Renhållare”. 
 
    Kommunalförbundet får – med anledning av inriktningsmålen – fastställa en  
    regionalavfallsplan, efter att medlemskommunerna fått tillfälle att yttra sig  
    över förslaget till en sådan plan. 
 
6. Kommunfullmäktige uttalar till kommunalförbundet att för det fortsatta arbe- 
    tet med att fastställa taxor och avgifter ska gälla de riktlinjer som redovisats i  
    rapporten ”Kalmarsundsregionens Renhållare”. 
 
    Även i övrigt ska de riktlinjer och intentioner som redovisas i rapporten  
    ”Kalmarsundsregionens Renhållare” utgöra underlag för arbetet i kommunal- 
    förbundet med frågor om avfallshanteringen i regionen. 
 
7. Kommunfullmäktige väljer två ledamöter och två ersättare i förbunds- 
    fullmäktige för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare 
    2006-01-01- -2006-12-31. 
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forts § 123/05, Kommunalförbund Kalmarsundsregionens renhållare   
 
 
8. Kommunfullmäktige föreslår att förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet  
    Kalmarsundsregionens Renhållare ska välja en ledamot och en ersättare i  
    förbundsstyrelsen för kommunalförbundet 1 januari 2006 – 31 december  
    2006. 
 
     Förbundsstyrelsen ska fram till årsskiftet 2005/2006 utgöra interimsstyrelse  
     och får då fatta de beslut som behövs för att kommunalförbundet ska kunna  
     börja sin verksamhet den 1 januari 2006. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att besluta enligt förslag punkt 1-8. 
----- 
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KS § 124/05   
Föregående sammanträdesprotokoll   
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar föregående sammanträdesprotokoll och 
åtgärder vidtagna med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till hand- 
     lingarna. 
----- 
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KS § 125/05 
AU § 164/05  05/KS0060 
Månadsuppföljning av nämndernas budget juli 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget juli 2005. Se vidare akt-
bilaga.  
 
Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, socialnämnden redovisar negativa avvi-
kelser med totalt cirka 2 Mkr.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----    
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KS § 126/05  
AU § 165/05 05/KS0005 
Central inköpssamordnare och ställföreträdande kommundirektör 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med årets löneöversyn med ekonomichefen tydliggörs att följande 
uppdrag som central inköpssamordnare och ställföreträdande kommundirektör 
åligger ekonomichefen. 
 
I uppdraget som central inköpssamordnare ingår: 
 
* att inköpspolicy och antagna riktlinjer för inköp följs och uppdateras, 
 
* att vidareutveckla inköpsarbetet samt vara ett stöd till verksamheterna i upp-  
   handlingsfrågor,  
 
* att använda IT-stöd för informationsspridning om t ex inköpspolicy, pågående 
   upphandlingar och gällande avtal,  
 
* att genomföra årliga informations- och utbildningsträffar för medarbetare med 
   inköpsansvar,  
 
* att vara kontaktperson mot Kalmar kommun, vilket innebär att bekräfta att 
   Torsås kommun deltar i de löpande upphandlingar som Kalmar kommun 
   genomför samt att efter av Kalmar kommun genomförd upphandling god-  
   känna att upphandlingsavtalen accepteras av Torsås kommun, 
 
* att vara föredragande i kommunstyrelsen i upphandlingsärenden. 
 
I uppdraget som ställföreträdande kommundirektör ingår: 
 
* att vid kommundirektörens frånvaro handlägga de löpande arbetsuppgifter  
  som åligger kommundirektören. 
 
Med hänvisning till den organisationsförändring som föreslås fr o m 2007-01-01 
föreslås att uppdraget som ställföreträdande kommundirektör gäller fram t o m 
2006-12-31. 
 
 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna ovanstående uppdrag som central inköpssamordnare och  
     ställföreträdande kommundirektör.  
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forts § 126/05, Central inköpssamordnare och ställföreträdande kommun-
direktör 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna ovanstående uppdrag som central inköpssamordnare och  
     ställföreträdande kommundirektör.  
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
Ekonomichef Kent Frost 
  
 
 
 
 
   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 12 av 52   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2005-09-06 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KS § 127/05  
PU § 34/05 05/KS0122 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Protokoll från personalutskottet 2005-08-16 § 34 föreligger. 
 
Ett förslag till ny delegationsordning gällande personalärenden för kommunsty-
relsen har utarbetats. För att delegeringen ska ske på ett korrekt sätt föreslår 
personalchef Per Lindberg ett tillägg i reglementet för kommunstyrelsen.  
 
Personalutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige att följande tillägg görs i 
kommunstyrelsens reglemente § 4, under rubriken Personalpolitiken: 
 
”Kommunstyrelsen ska ta hand om frågor som rör förhållandet mellan kommu-
nen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att 
 
* vara lönemyndighet och anställningsmyndighet och besluta om anställnings- 
  villkoren för kommunens samtliga anställda”.  
  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente § 4, under rubriken 
     Personalpolitiken: 
 
    * vara lönemyndighet och anställningsmyndighet och besluta om  
      anställningsvillkoren för kommunens samtliga anställda.  
-----   
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KS § 128/05  
PU § 26/05 05/KS0005 
Omreglering av anställningar inom socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Protokoll från personalutskottet 2005-08-16 § 26 föreligger. 
 
Socialkontorets individ – och familjeomsorgsverksamhet har i jämförelse med 
andra kommuner en mycket låg bemanning. För att i första hand förstärka det 
förebyggande arbetet gällande missbruksvård och barn- och ungdomsfrågor 
har stora ansträngningar gjorts för att frigöra medel för detta inom socialnämn-
dens övriga ansvarsområden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-10-20 § 64, att inrätta 1,0 tjänst som 1:e 
socialsekreterare inom kommunens individ- och familjeomsorg, att de merkost-
nader som därmed kommer att uppstå, fram till en kommande pensionsav-
gång, finansieras genom omfördelning av socialnämndens budget samt uppdra 
åt personalutskottet att, när vakans uppstår inom individ- och familje-
omsorgen, pröva om tjänsten ska återbesättas. 
 
Socialnämndens beslut att hos kommunfullmäktige begära att omreglering av 
anställningar inom socialnämndens ansvarsområden sker genom att en hel-
tidsanställning som enhetschef inom äldre- och handikappomsorgen dras in  
från och med 2005-10-01 samt att en heltidsanställning som socialsekreterare 
inrättas på heltid från och med 2005-10-01. 
 
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige att 1,0 tjänst som enhetschef 
inom äldre- och handikappomsorgen omregleras till 1,0 tjänst som socialsekre-
terare inom individ- och familjeomsorgen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att 1,0 tjänst som enhetschef inom äldre- och handikappomsorgen om- 
     regleras till 1,0 tjänst som socialsekreterare inom individ- och familje- 
     omsorgen. 
 ----- 
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KS § 129/05  
PU § 25/05  
AU § 33/05  05/KS0038 
Kompetensstegen – ansökan om statigt stöd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Målet med Kompetensstegen är att bidra till en höjning av kvaliteten i vården 
och omsorgen om äldre utifrån de äldres perspektiv genom kompetensutveck-
ling inom personalen i verksamheten närmast den äldre. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2005-02-15 § 33 att bemyndiga 
kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att underteckna intresseanmä-
lan. 
 
Socialchef Ulf Bardh har till personalutskottet redovisat förslag till ansökan om 
statligt stöd för genomförandet av utbildning inom demensområdet till i princip 
all vårdpersonal. 
 
Kostnaden för genomförandet av utbildningssatsningen beräknas för år 2006 
uppgå till 840 000 kronor varav 430 000 kronor beräknas kunna erhållas som 
statligt stöd i form av skattereduktion. 
 
Beslut om ansökan ska fattas av kommunstyrelsen och undertecknas av dess 
ordförande. Med underskriften bekräftas att kommunen åtar sig dels att om-
vandla beviljad skattereduktion till ett anslag för de aktiviteter som ska genom-
föras, dels att svara för kommunens del av kostnaderna enligt ansökan. 
 
Personalutskottet beslutar 2005-08-16 § 25 att föreslå kommunstyrelsen att 
under förutsättning av att socialnämnden beslutat i frågan, godkänna ansökan 
samt att frågan om hanteringen av det underskott som kan uppstå i social- 
nämndens budget på grund av kostnaderna för genomförandet av den plane-
rade utbildningen, överlämnas till budgetberedning för att hanteras i samband 
med budgetplaneringen för 2006. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att under förutsättning av att socialnämnden beslutat i frågan, godkänna  
     ansökan, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att underteck- 
     na ansökan samt 
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forts § 129/05, Kompetensstegen – ansökan om statligt stöd 
 
 
 
att frågan om hanteringen av det underskott som kan uppstå i socialnämndens 
     budget på grund av kostnaderna för genomförandet av den planerade ut 
     bildningen, överlämnas till budgetberedning för att hanteras i samband med  
     budgetplaneringen för 2006. 
----- 
Exp till: 
Kompetensstegen 
Socialnämnden 
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KS § 130/05  
AU § 168/05 05/KS0118  
Markförsäljning samt Markdisposition del av Söderåkra 7:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Corinna Adolfsson om att få köpa del av fastig-
heten Söderåkra 7:1, 450 kvm samt disponera del av Söderåkra 7:1 längs med 
ån. 
 
Förslag till köpekontrakt och avtal om markdisposition föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna en försäljning av del av fastigheten Söderåkra 7:1, 450 kvm, 
 
att godkänna föreliggande dispositionsavtal på del av fastigheten Söderåkra  
     7:1samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet och dispositions- 
     avtalet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande och propositioner 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c tillsammans med ledamot 
Jessica Lundgren, mp yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ledamot Anders Walterson, c yrkar avslag på hemställan om köp av fastighe-
ten Söderåkra 7:1, 450 kvm.  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna en försäljning av del av fastigheten Söderåkra 7:1, 450 kvm, 
 
att godkänna föreliggande dispositionsavtal på del av fastigheten Söderåkra  
     7:1 samt  
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forts § 130/05, Markförsäljning samt Markdisposition del av Söderåkra 7:1 
 
 
 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet och dispositions- 
     avtalet. 
 
Ledamot Anders Walterson, c reserverar sig mot beslutet. 
----- 
Exp till: 
Corinna Adolfsson 
Kommunstyrelsen ordförande Håkan Algotsson 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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KS § 131/05  
AU § 169/05 05/KS0123 
Markförsäljning samt Markdisposition del av Brod 2:10 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Tobias Sjöstrand om att få köpa del av fastigheten 
Brod 2:10, 1750 kvm samt disponera del av Brod 2:10, ca 650 kvm. 
 
Förslag till köpekontrakt och avtal om markdisposition föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna en försäljning av del av fastigheten Brod 2:10, 1750 kvm, 
 
att godkänna föreliggande dispositionsavtal på del av fastigheten Brod 2:10, 
      650 kvm samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet och dispositions- 
     avtalet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Skrivelse har inkommit från Tobias Sjöstrand, där han påtalar att intresset av 
att disponera del av Brod 2:10, 650 kvm är, under förutsättning att han får plan-
tera en häck som kommer att bli cirka 3-6 m hög, cirka 2 m in från cykelvägen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återkomma till nästa kommunstyrelsesammanträde angående försäljning  
     av del av fastigheten Brod 2:10, 1750 kvm samt 
 
att avslå framställan om att få disponera mark på del av fastigheten Brod 2:10, 
     650 kvm. 
----- 
Exp till: 
Tobias Sjöstrand 
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KS § 132/05  
AU § 170/05 05/KS0092 
Markdisposition del av Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Lars Petersson om att få förlänga tidigare disposi-
tionsavtal på del av fastigheten Torsås 2:42, 1200 kvm. 
 
Förslag till avtal om markdisposition föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande dispositionsavtal på del av fastigheten Torsås 2:42,  
     1200 kvm samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna dispositionsavtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande dispositionsavtal på del av fastigheten Torsås 2:42,  
     1200 kvm samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna dispositionsavtalet. 
----- 
Exp till: 
Lars Petersson 
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KS § 133/05  
AU § 179/05 04/KS0186 
Försäljning av Brobacksgården, Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Torsås Fastighets AB om att få ett godkännande för 
slutlig försäljning av Brobacksgården, Söderåkra. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2004-10-25 § 146 att vid en försäljning av Bro-
backsgården ska köpekontraktet godkännas av kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt gällande Brobacksgården. 
 
Kommunstyrelsens behandling: 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamöter Anders Walterson, c och Hans-Olof Berg, c yrkar bifall till arbetsut-
skottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt gällande Brobacksgården. 
----- 
 
     
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 21 av 52   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2005-09-06 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KS § 134/05  
AU § 172/05  05/KS0125 
Reglemente för Torsås kommuns krisledningsnämnd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag från kommundirektör Bo Lönnqvist till reglemente för Torsås 
kommuns krisledningsnämnd. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till reglemente för Torsås kommuns krisledningsnämnd. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamot Jessica Petersson, mp förslår att i samband med nyval ska nya leda-
möter informeras om kommunstyrelsens arbetsuppgifter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa förslag till reglemente för Torsås kommuns krisledningsnämnd. 
----    
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KS § 135/05  
AU § 173/05  05/KS0126 
Lednings- och informationsplan för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag från kommundirektör Bo Lönnqvist till lednings- och informa-
tionsplan för Torsås kommun. Se vidare aktbilaga.  
 
Kommunfullmäktige utsåg 2002-12-18 § 104 kommunstyrelsen som kris-
ledningsnämnd. 
 
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  såda-
na händelser är större snöoväder, långvariga el-, dricksvatten- och värmeav-
brott. Andra exempel är stora olyckshändelser där många personer drabbas 
eller hotas att drabbas genom exempelvis utsläpp av farliga ämnen. Rädd-
ningsinsatserna innefattas i sådana fall i räddningstjänstlagen och då har rädd-
ningstjänsten 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 situatio-
nen. 
 
När en händelse når en sådan omfattning att extraordinära insatser måste sät-
tas in kallas krisledningsnämnden samman för att leda och samordna kommu-
nens insatser. Ledningsplanen är då ett redskap för krislednings-nämndens 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Ledamot Siv Eriksson, s påpekar vikten med att uppgifterna i lednings- och 
informationsplanen uppdateras minst en gång per år. 
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forts § 135/05, Lednings- och informationsplan för Torsås kommun 
 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till lednings- och informationsplan för Torsås 
     kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag till lednings- och informationsplan för Torsås 
     kommun. 
----- 
Exp till: 
Berörda inom lednings- och informationsplanen 
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KS § 136/05  
AU § 174/05 05/KS0126 
Posom-gruppen (Gruppen för psykiskt och socialt omhändertagande vid 
olyckor och katastrofer) i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag från kommundirektör Bo Lönnqvist till Posom-grupp i Torsås 
kommun. Se vidare aktbilaga.  
 
Posom-gruppens målsättning: 
 
* skapa en helhet för omhändertagandet vid olyckor eller katastrofer där  
  även psykisk första hjälp ska kunna ges, 
* kunna erbjuda och/eller förmedla hjälp dygnet runt. 
 
Uppgifter: 
 
* hantera det akuta psykiska bemötandet vid olyckor eller katastrofsituationer, 
* vid behov bedriva debriefing och/eller avlastningssamtal med påföljande  
   uppföljning. 
 
För att nå upp till målsättningen krävs en flexibel organisation som snabbt kan 
sätta in. Det innebär en inre kärna av människor som tidigt kan sättas in för att 
organisera Posom-gruppen och ett yttre nätverk med människor som kan sät-
tas in när det är en olycka eller motsvarande av större art. I den inre kärnan 
ska det finnas representanter från kommunen, polisen och räddningstjänsten.  
 
 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att undersöka möjligheten till en direktkoppling med SOS-alarm samt  
 
att godkänna föreliggande förslag till Posom-grupp i Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att undersöka möjligheten till en direktkoppling med SOS-alarm samt  
 
att godkänna föreliggande förslag till Posom-grupp i Torsås kommun.  
----- 
Exp till: 
Berörda inom Posom-gruppen  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 25 av 52   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2005-09-06 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KS § 137/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Karin Jonsson, 
Laduryd 1:8 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-06-28 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att avstyrka ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från  
     Karin Jonsson med anledning av att fastighetsägaren ej själv utför  
     sotningen . 
----- 
Exp till: 
Karin Jonsson 
Laduryd 212 
385 98 Bergkvara 
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
 
 
Bilaga: Hur man överklagar……………………….. 
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KS § 138/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Eero Jansson, 
Törneryd 1:13 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-06-28 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att godkänna Eero Jansson för sotning av egen anläggning samt 
 
att anmärkningar enligt protokoll ska åtgärdas före nästa brandskyddskontroll. 
----- 
Exp till: 
Eero Jansson 
Törnerydsvägen 12 
385 98 Bergkvara 
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
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KS § 139/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Lorentz Svens-
son, Ekelunda 3:8 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-06-28 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att avstyrka ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från  
     Lorentz Svensson med anledning av anmärkningarna i protokollet från  
     Sotning & Brandskydd Torsås. 
----- 
Exp till: 
Lorentz Svensson 
Ekelunda 131 
385 90 Söderåkra 
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
 
 
 
Bilaga: Hur man överklagar……………………….. 
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KS § 140/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Per-Olof Karls-
son, Ejdern 2 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-06-28 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att avstyrka ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från  
     Per-Olof Karlsson med anledning av att hela anläggningen ej är kontrolle- 
     rad. 
----- 
Exp till: 
Per-Olof Karlsson 
Box 54 
385 02 Bergkvara 
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
 
 
 
Bilaga: Hur man överklagar……………………….. 
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KS § 141/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Lennart Eriks-
son, Torsås 5:90 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-06-27 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att godkänna Lennart Eriksson för sotning av egen anläggning samt 
 
att anmärkningar enligt protokoll ska åtgärdas före nästa brandskyddskontroll. 
----- 
Exp till: 
Lennart Eriksson 
Oxlehallsvägen 3 
385 33 Torsås 
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
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KS § 142/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Nils Gustling, 
Strömby 3:10 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-06-27 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att godkänna Nils Gustling för sotning av egen anläggning samt 
 
att anmärkningar enligt protokoll ska åtgärdas före nästa brandskyddskontroll. 
----- 
Exp till: 
Nils Gustling 
Strömby Östergården 115 
385 91 Torsås 
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
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KS § 143/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Karl-Erik Hå-
kansson, Ilingetorp 1:13 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-06-27 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att godkänna Karl-Erik Håkansson för sotning av egen anläggning samt 
 
att anmärkningar enligt protokoll ska åtgärdas före nästa brandskyddskontroll. 
----- 
Exp till: 
Karl-Erik Håkansson 
Ilingetorp 403 
385 91 Torsås 
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
 
   
  

 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 32 av 52   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2005-09-06 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KS § 144/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Leif Jonsson, 
Strömby 1:5 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-06-27 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att godkänna Leif Jonsson för sotning av egen anläggning samt 
 
att anmärkningar enligt protokoll ska åtgärdas före nästa brandskyddskontroll. 
----- 
Exp till: 
Leif Jonsson 
Strömby 1178 
385 91 Torsås 
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
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KS § 145/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Sven-Erik Hol-
gersson, Strömsberg 1:39 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-06-28 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att godkänna Sven-Erik Holgersson för sotning av egen anläggning samt 
 
att anmärkningar enligt protokoll ska åtgärdas före nästa brandskyddskontroll. 
----- 
Exp till: 
Sven-Erik Holgersson 
Strömsberg 106 
385 95 Torsås 
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
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KS § 146/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Jan-Olof Alm-
qvist, Strömsberg 1:35 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-06-28 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att godkänna Jan-Olof Almqvist för sotning av egen anläggning samt 
 
att anmärkningar enligt protokoll ska åtgärdas före nästa brandskyddskontroll. 
----- 
Exp till: 
Jan-Olof Almqvist 
Strömsberg 103 
385 95 Torsås 
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
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KS § 147/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Göran Sture-
gård, Gullaboås 1:34 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-08-19 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att godkänna Göran Sturegård för sotning av egen anläggning samt 
 
att anmärkningar enligt protokoll ska åtgärdas före nästa brandskyddskontroll. 
----- 
Exp till: 
Göran Sturegård 
Gullaboås 112 
385 96 Gullabo 
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
 
   
  

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 36 av 52   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2005-09-06 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

KS § 148/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från André R H Bou-
ez, Gullaboås 1:37 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-08-19 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att godkänna André R H Bouez för sotning av egen anläggning (enbart värme 
     panna) samt 
 
att anmärkningar enligt protokoll ska åtgärdas före nästa brandskyddskontroll. 
----- 
Exp till: 
André R H Bouez 
Gullaboås 118 
385 96 Gullabo 
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
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KS § 149/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Ronny Ohlsson, 
Appleryd 1:7 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-08-19 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att avstyrka ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från  
     Ronny Ohlsson med anledning av anmärkningar i protokollet från  
     Sotning & Brandskydd Torsås. 
----- 
Exp till: 
Ronny Ohlsson 
Appleryd 108 
385 93 Torsås 
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
 
 
 
 
Bilaga: Hur man överklagar……………………….. 
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KS § 150/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Rolf Gustavsson, 
Appleryd 1:17 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-08-19 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att avstyrka ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från  
     Rolf Gustavsson med anledning av anmärkningar i protokollet från  
     Sotning & Brandskydd Torsås. 
----- 
Exp till: 
Rolf Gustavsson 
Appleryd 113 
385 93 Torsås 
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
 
 
 
Bilaga: Hur man överklagar……………………….. 
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KS § 151/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Inge Strandberg, 
Kvilla 2:35 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-08-19 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att godkänna Inge Strandberg för sotning av egen anläggning samt 
 
att anmärkningar enligt protokoll ska åtgärdas före nästa brandskyddskontroll. 
----- 
Exp till: 
Inge Strandberg 
Kvilla 119 
385 91 Torsås 
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
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KS § 152/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Weine Arvids-
son, Skärgöl 1:24, 1:28 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-08-19 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att godkänna Weine Arvidsson för sotning av egen anläggning samt 
 
att anmärkningar enligt protokoll ska åtgärdas före nästa brandskyddskontroll. 
----- 
Exp till: 
Weine Arvidsson 
Skärgöl 
385 93 Torsås   
Sotning & Brandskydd Torsås 
Räddningstjänsten 
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KS § 153/05  
AU § 177/05  98/KS0259 
Planärende – Nybyggnad sjöbodar Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Frågan angående planläggning av sjöbodar vid Bergkvara hamn initierades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2005-06-15 § 33. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-08-01 § 162, att hos kommunstyrelsen efter-
höra om planarbetet ska fortsätta och vilket konto som ska belastas.   
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
----- 
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KS § 154/05  
AU § 160/05  
KS § 82/05  
AU § 51/05  05/KS0044 
Detaljplan för fastigheten Ragnabo 2:6 m fl fastigheter, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheten Ragnabo 2:6 m fl fastigheter, Torsås kommun. 
 
Syftet med den nu aktuella detaljplanen är att möjliggöra avstyckning för upp till 
ca 8 nya tomter för friliggande bostadshus på fastigheten Ragnabo 2:6 samt att 
tillskapa byggrätt för befintliga hus. 
 
Planförslaget har varit föremål för utställning enligt Plan- och bygglagen 5 kap 
20 §, normalt planförfarande. 
 
Under utställningstiden 2005-04-25--005-05-16 har tre (3) skriftliga synpunkter 
inkommit, varav 1 efter utställningstiden. 
 
Inkomna yttrande har sammanställts i ett utlåtande daterat 2005-05-25. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-06-07 § 124 att godkänna upprättat ut-
låtande daterat 2005-05-25, godkänna den upprättade detaljplanen samt att 
efter föreslagna redaktionella ändringar skett överlämna densamma till kom-
munfullmäktige för antagande.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Ragnabo 2:6 m fl fastigheter, Torsås  
     kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Ragnabo 2:6 m fl fastigheter, Torsås  
     kommun. 
----- 
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KS § 155/05  
AU § 180/05 05/KS0127 
Revidering Plangruppen 2003 – 2006  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Karl Söderberg, s har avgått som miljönämndens vice ordförande, 
Bert Nordström och Rune Fransén har slutat sina anställningar i Torsås kom-
mun. 
 
Förslag till 
ny ledamot efter Karl Söderberg, s: Ann Ludvigsson, s miljönämndens vice ord-
förande och  
adjungerande efter Bert Nordström och Rune Fransén: Tommie Sigvardsson, 
teknisk chef. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna ändringen i plangruppen enligt förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna ändringen i plangruppen enligt förslag. 
-----  
Exp till: 
Plangruppen 
Ann Ludvigsson, miljönämndens vice ordförande 
Tommie Sigvardsson, teknisk chef 
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KS § 156/05  
AU § 181/05  
AU § 143/05  
AU § 95/05  
AU § 19/05  
KS § 229/04  
KS § 118/02  
AU § 192/02  
AU § 359/01 01/KS0328 
KV Kajan Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rune Fransén, teknisk chef informerar om att statsbidrag till trafiksäkerhets-
höjande åtgärder har beviljats med 50 % från Vägverket Region Sydöst.   
 
Förslag finns om en ny utfart via Rågvägen mot E 22 för kvarterets 7 tomter. 
 
I samband med trafiksäkerhetsarbetet på E22 diskuterades tomternas utfar-
ter och förslag fanns att ny utfart för samtliga skulle anläggas över  
Kajan 27. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att förorda en ny utfart över Kajan 27, 
 
 att uppdra åt teknisk chef Rune Fransén att uppta överläggningar med  
     Vägverket i frågan, 
 
i övrigt notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fastigheterna i kv Kajan 
har beviljats av Vägverket Region Sydost med 50 % av kostnaden för ny ut-
fart på E 22. 
 
Tidigare fanns ett förslag till ny utfart via Rågvägen mot E 22 för kvarterets  
7 tomter. I samband med trafiksäkerhetsarbetet på E 22 diskuterades alter-
nativa utfarter. Förslag fanns då att ny utfart för samtliga fastigheter i kvarte-
ret skulle anläggas över fastigheten Kajan 27.  Det senare alternativet har nu 
aktualiserats. Vägverket har medgivit att medfinansiering gäller även om en 
ny utfart anläggs. Vägverket ställer dock som villkor att de berörda fastighe-
ternas anslutningar till E 22 permanent säkras genom t ex servitut. 
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forts § 156/05, Kv Kajan, Bergkvara 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-05-31: 
 
att uppdra åt tekniska chef Rune Fransén att fortsätta arbetet med mark-  
     lösen och servitutsrätt med anledning av byggnationen av ny väg samt  
 
att uppdra åt tekniska nämnden att påbörja arbetet med byggnationen av ny  
     väg i kv Kajan Bergkvara. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-08-23 
 
Statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder i fastigheterna i kv Kajan har 
beviljats av Vägverket Region Sydost med 50 % av kostnaden för ny utfart på 
E 22. 
Den totala kostnaden beräknas till 360 000 kronor. 
 
Vägverket ställer som villkor att de berörda fastigheternas anslutningar till 
E22 permanent säkras genom servitut och att arbete ska vara slutfört under 
2005. 
 
För kommunens del föreslås därför att ett investeringsbidrag upp till 180 000 
kronor anslås för ändamålet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja tilläggsanslag med 180 000 kronor till trafiksäkerhetshöjande  
     åtgärder i fastigheterna i kv Kajan, Bergkvara. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja tilläggsanslag med 180 000 kronor ur 2005 års investeringsbudget 
     till trafiksäkerhetshöjande åtgärder i fastigheterna i kv Kajan, Bergkvara. 
----- 
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KS § 157/05  
AU § 182/05  
AU § 94/05  
KS § 23/05  
AU § 25/05  
KS §10/05  
AU § 231/04 04/KS0063 
Motoman Robotics Europé AB   
 
Ärendebeskrivning 
 
Motoman Robotics Europé AB har till byggnadsnämnden inlämnat en ansökan om 
uppsättande av stängsel på fastigheten Torsås 26:2 m fl. 
 
Skrivelse daterad 2005-06-23 från Christer Franzén, byggnadsingenjör, upp-
sättande av Gunnebostängsel är inte bygglovspliktigt och byggnadsnämnden över-
lämnar därför ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna uppsättning av stängsel enligt bifogad ritning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna uppsättning av stängsel enligt bifogad ritning. 
----- 
Exp till: 
Motoman Robotics Europé AB 
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KS § 158/05  
AU § 155/05  
KS § 21/05  
AU § 18/05 05/KS0027 
Mjölnerskolan – Nytt musikprogram 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Grimbe, Mjölnerskolan och Ingemar Skotheim, TFAB informerar om 
de förändringar på Mjölnerskolan inför uppstarten av den nya musiklinjen. 
 
I somras blev det klart att Kalmarsunds Gymnasieförbund satsar på den gym-
nasiala musikutbildningen i Torsås från hösten 2006 och att anbudet gick till 
Musikinstitutet i Torsås MIT. Utbildningen beräknas omfatta 32 elever per läsår 
vilket innebär 96 elever när samtliga tre årskurser är igång till hösten 2008. 
 
En utbyggnad av Mjölnerskolan krävs med cirka 700 kvm samt en ombyggnad 
av verkstadslokalen för salong med scen, loger, klädförråd och inspelnings- 
studio. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt Jan-Erik Grimbe, Mjölnerskolan att se över om utbyggnaden kan 
     ske etappvis,  
 
att Jan-Erik Grimbe kontaktar övriga skolor i kommunen för ett gemensamt  
     samarbete av skolans lokaler,  
 
att uppdra åt Ingemar Skotheim, TFAB att överlägga med Kalmarsunds  
    Gymnasieförbund angående hyreskontrakt efter en eventuell utbyggnad av  
    Mjölnerskolan,  
 
att uppdra åt Ingemar Skotheim att ta kontakta med berörd markägare före en 
     eventuell utbyggnad av parkeringsplats, 
 
att uppdra åt Jan-Erik Grimbe att inventera samtliga inackorderingsrum som 
     finns i Torsås kommun samt  
 
att nästa avstämning blir vid arbetsutskottets nästa sammanträde 2005-08-23. 
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forts § 158/05, Mjölnerskolan – Nytt musikprogram 
 
 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson ger en lägesrapport i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen 
----- 
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KS § 159/05  
AU § 157/05 05/KS0107 
Årsredovisning 2004 -  Kalmarsunds Gymnasieförbund   
 
Ärendebeskrivning 
 
Granskning av årsredovisning 2004 för Kalmarsunds Gymnasieförbund är klar och 
revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse. 
 
Se vidare årsredovisning, revisionsberättelse för Kalmarsunds Gymnasieförbund.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2004. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2004. 
----- 
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KS § 160/05   
Anmälan av beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2005-08-09 och 2005-08-23. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 161/05 05/KS0138 
Turism 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Roland Swedestam, s påtalar att inga ärende har varit uppe I ar-
betsutskottet eller kommunstyrelsen gällande turismen 2005.  
 
 Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in Stine Breum- Appelqvist till nästa kommunstyrelsesammanträde 
     2005-10-04 för en avrapportering från turismen. 
-----  
Exp till: 
Stine Breum-Appelqvist  
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KS § 162/05  
AU § 145/05  
AU § 125/05 05/KS0007 
Företagsbesök 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp initierar frågan om företagsbesök för leda-
möterna i kommunstyrelsen under hösten 2005.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att upprätta ett förslag till företags- 
     besök  
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
  
 

 

 

 

 


