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Kommunstyrelsen 2006-03-21 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdagen den 21 mars 2006 kl 18.30-21.00  
  
Beslutande Håkan Algotsson, c 
 Roland Swedestam, s   
 Anders Walterson, c 
 Irma Folkesson, c 
 Christer Söderholm, kd 
 Jessica Lundgren, mp 
 Siv Eriksson, s 
 Mona Magnusson, m 
 Magnus Holmebrant, s 
 Christer Andersson, fp, tjg ers 
 Sören Bondesson, s, tjg ers 
 Evy Svensson, m  ej tjg ers 
 Lars Sjöholm, mp, ej tjg ers 
  
  
Övriga deltagande Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Tuulikki Åkesson, Möre ResursCentrum § 64 
   
    
   
  
Utses att justera Christer Söderholm 
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2006-03-27 
plats och tid  
Underskrifter    

    
 Sekreterare    Paragraf 64 - 74 
  Yvonne Nilsson  
 Ordförande    
  Håkan Algotsson   
 Justerande  
  Christer Söderholm 

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

  
Kommunstyrelsen  
 

  

    
Sammanträdesdatum 2006-03-21   
Datum för anslags  
uppsättande 

  
2006-03-27 

Datum för anslags 
nedtagande 

  
2006-04-18 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
  Yvonne Nilsson assistent  
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KS § 64/06 06/KS0004 
Projekt Vision Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tuulikki Åkesson, Möre ResursCentrum och kommundirektör Bo Lönnqvist 
lämnar en intressant information om projekt Vision Torsås, ett projektet om när-
ingslivet i Torsås. 
 
Målet med projektet är att skaffa sig kunskaper om näringslivet och syftet är att 
hitta verktyg som påskyndar tillväxten i kommunen 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2006-05-16 kommer en lägesrapport om 
Projekt Faurecia, företagsmässa samt en slutrapport om den företagsinventer-
ing som Tuulikki Åkesson och kommundirektör Bo Lönnqvist tillsammans 
genomför nu att lämnas. 
 
Tuulikki Åkesson avslutar informationen med ”Vilken vision har Torsås?”  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från Tuulikki Åkesson och kommundirektör Bo Lönn- 
     qvist. 
----- 
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KS § 65/06 06/KS0005 
Omdisponering av den kommunala tjänstemannaledningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-02-28 § 60 med anledning av den nya situa-
tionen på Faurecia att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist  
 
* att dels bilda en arbetsgrupp för att i möjligast mån mildra effekterna av ned- 
   dragningarna av antalet anställda på företaget samt 
 
* att omdisponera den kommunala tjänstemannaledningen på så sätt att kom- 
   mundirektör Bo Lönnqvist ges möjlighet att temporärt lägga ännu mer tid  
   på näringslivsfrågor, eftersom han förutom kommunledningsfrågor även 
   ansvarar för näringslivsområdet. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar kommundirektör Bo Lönnqvist följande för-
slag: 
 
1. Arbetsgrupp 
 
På kommunens initiativ har en arbetsgrupp bildats och gruppen sammanträffa-
de första gången den 13 mars 2006. 
Under de närmaste veckorna kommer Faurecia att starta de fackliga förhand-
lingarna och därefter tar företagsledningen de erforderliga beslut som krävs för 
att nå företagets neddragningsinriktning. 
Arbetsgruppen består i första skedet av Lars Häggbring, Arbetsförmedlingen, 
personalchef Per Lindholm, Faurecia, Metalls ordförande Lennart Rudolfsson, 
Tuulikki Åkesson, Möre ResursCentrum, Bo Lönnqvist, Torsås kommun. Even-
tuellt kommer Länsarbetsnämnden och Regionförbundet att ha representation  
i gruppen. 
 
2. Temporär omdisponering av den kommunal tjänstemannaledningen 
 
Ekonomichef och tillika stf kommundirektör Kent Frost uppdras att ikläda sig 
rollen som tf kommunchef under perioden 2006-04-01-2006-06-30. 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist blir under motsvarande period näringslivschef. 
 
Ekonomikontoret förstärks under samma period med en ekonom. 
 
Tf kommunchef kommer att ansvara för uppgifter som hänförs till kommun- 
ledningsfrågorna. En detaljerad förteckning har gjorts upp vad gäller arbets- 
uppgifterna. 
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 forts § 65/06, Omdisponering av den kommunala tjänstemannaledningen 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna ekonomichef tillika stf kommundirektör Kent Frost att ikläda sig  
     rollen som tf kommunchef under perioden 2006-04-01-2006-06-30,  
 
att under motsvarande period blir kommundirektör Bo Lönnqvist näringslivs- 
     chef samt 
 
att ekonomikontoret förstärks under samma period med en ekonom. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
Ekonomichef Kent Frost 
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KS § 66 /06   
Föregående sammanträdes protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av 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 § 67/06  
AU § 65/06 05/KS0007 
Kommunalt förlustansvar, Ragnabo 1:11 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har tecknat ett förlustansvar på 40 % av kostnaden för 
byggnation av egna hem sedan många år tillbaka. 
 
Skrivelse från SBAB daterat 2006-02-28 föreligger. SBAB och Torsås kom-
mun har tidigare tagit beslut om att godkänna ett ackord om 48 000 kronor 
och att Torsås kommun ska infria det kommunala förlustansvaret om 
27 000 kronor. SBAB vill därför att Torsås kommun infriar det kommunala 
förlustansvaret avseende Torsås Ragnabo 1:11. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2002-12-18 att infria kommunens förlustansvar 
för fastigheten Torsås Ragnabo 1:11 med 27 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att infria kommunens förlustansvar för fastigheten Torsås Ragnabo 1:11 
     med 27 000 kronor samt 
 
att finansiering sker inom finansförvaltningen, ansvar 912, verksamhet 900. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att verkställa infriandet av förlustansvar för fastigheten Torsås Ragnabo 
     1:11med 27 000 kronor samt 
 
att finansiering sker inom finansförvaltningen, ansvar 912, verksamhet 900.   
----- 
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KS § 68/06  
AU § 64/06  
AU § 7/06  
AU § 185/05  05/KS0131 
Mistvind AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mikael Jakobsson, Mistvind AB ger en information om verksamheten i Bergkva-
ra hamn. 
 
Mistvind har verksamhet i Bergkvara hamn sedan 2001. 
 
Bolaget är registrerat i Bergkvara och har två anställda från orten. Bolaget har 
båten SVEA och en servicebil. 
 
Verksamhet tills nu: 
* Båttrafik till och från Utblicken 
* Båtverksamhet för Airicole för andra aktiviteter  
* Avprovning av SASH systemet. 
 
För att få en långsiktig förankring behöver verksamheten fasta lokaler där inve-
steringar görs i egna lokaler. Önskemål finns att förvärva den del av fastigheten 
där uthusen ligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-09-06: 
 
att ärendet tas upp i kommunstyrelsen för ställningstagande av en eventuell  
     markförsäljning samt 
i övrigt notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-10: 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson initierar frågan om en eventu-
ell markförsäljning i Bergkvara hamn till Mistvind AB. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att infordra handlingar på vad marken ska användas till samt hur den ska 
     disponeras, 
 
att ställa sig positiva till en markförsäljning under förutsättning att ovan-   
     stående handlingar godkännes, 
 
att vid en markförsäljning gäller, om en bygglovspliktig byggnad inte kommer 
     tillstånd inom två (2) år från tillträdesdagen äger kommunen rätt att åter- 
     köpa markområdet till då gällande kommunalt fastställt tompris. 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 8 av 16   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-03-21 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
forts § 68/06, Mistvind AB 
 
 
 
Arbetsutskottet behandling 2006-03-07 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson initierar frågan om en eventu-
ell markförsäljning i Bergkvara hamn till Mistvind AB. 
 
Yrkanden 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson yrkar bifall till försäljning av 
mark i Bergkvara hamn. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-03-07: 
 
att upprätta förslag på avtal om markförsäljning i Bergkvara hamn till  
    Mistvind AB, 
 
att ärendet tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde 2006-03-21 för 
     ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Hemställan från Leif Lindberg 2006-03-12 och Bergkvara Bulk AB 2006-03-18 
föreligger angående friköp av mark i Bergkvara hamn. 
 
Skrivelse från Bergkvara Samhällsförening 2006-03-19 om att kommunen ska 
bibehålla marken i Bergkvara hamn föreligger. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, s yrkar att ärendet tas upp på sammanträdet för beslut 
samt att kommunstyrelsen beslutar att ej sälja mark öster om Hamngatan. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar återremiss av ären-
det. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s yrkande och 
Håkan Algotssons, c yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enlig 
Håkan Algotssons, c yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = Håkan Algotssons, c yrkande och nej = bifall till Roland 
Swedestams, s yrkande avges 4 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen 
har sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, s yrkande att ärendet tas upp 
för beslut. 
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forts § 68/06, Mistvind AB 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ej sälja kommunal mark öster om Hamngatan i Bergkvara hamnområde  
     samt 
 
att notera inkomna skrivelser. 
----    
Exp till: 
Mistvind AB 
Leif Lindberg 
Bergkvara Bulk AB 
Bergkvara Samhällsförening 
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KS § 69/06  
AU § 54/06  06/KS0057 
Arkeologisk provgrävning fastigheten Bergkvara 2:33 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2006-01-23 har inkommit från Pierre Petersson, Skällenäs-
projektet till tekniska nämnden, med formell tillståndsansökan angående arkeo-
logisk provgrävning på fastigheten Bergkvara 2:33. 
 
Skällenäsprojektet är ett samarbete mellan Pierre Petersson, Söderåkra Hem-
bygdsgille och Kalmar Läns Museum. Dess syfte är att genom en arkeologisk 
utgrävning frambringa kunskap om de lämningar som har identifierats i åkern. 
 
Den aktuella marken ägs av Torsås kommun och är utarrenderad till Rolf Jo-
hansson. Av skrivelsen framgår att arrendatorn är positiv till projektets gen- 
omförande efter att åkern har skördats (slutet av augusti – början av september 
2006). Fältarbetet kommer därefter att pågå i två till tre veckor. 
 
Pierre Petersson ansöker om markägarens tillstånd och medgivande att utföra 
projektet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-02-13 § 16 att ingen erinran föreligger mot 
provgrävning på fastigheten Bergkvara 2:33. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot provgrävning på fastigheten Bergkvara 2:33. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot provgrävning på fastigheten Bergkvara 2:33. 
----- 
Exp till: 
Pierre Petersson, Skällenäsprojektet 
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KS § 70/06  
AU § 55/06  
AU § 243/05 05/KS0169 
Detaljplan för Ragnabo 13:5 m fl fastigheter Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för del 
av fastigheten Ragnabo 13:5 m fl Torsås kommun, Kalmar län. 
 
Den nu aktuella detaljplanen omfattar en stor del av norra Ragnabo. Plan- om-
rådet ligger mellan 3 och 4 km norr om Bergkvara samhälle och är uppdelat i 
två delar, där den norra delen är ca 20 ha och den södra ca 6,8 ha. Delarna 
ligger öster om Norra Ragnabovägen och gränsar mot Kalmarsund. 
 
Syftet med planen är dels att justera planbestämmelser efter nuvarande mark-
användning där bl a bebyggelse delvis ligger på park- och gatumark samt dels 
att möjliggöra större byggrätter då kommunalt vatten och avloppsnät numera 
finns utbyggt till och inom området. 
 
Förslaget har under tiden 2005-11-07 -- 2005-11-28 varit föremål för samråd 
enligt PBL 5 kap 20 §, normalt planförfarande. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2006-01-23 § 15 att godkänna samrådsredo-
görelsen samt att efter revidering ställa ut detaljplanen för allmännhetens 
granskning. Synpunkter på förslaget ska lämnas senast 2006-03-12. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-03-07: 
 
att föreslå byggnadsnämnden att förlänga tiden för yttrande till 2006-03-24, 
 
att vid kommunstyrelsens sammanträde 2006-03-21 få en föredragning av 
     ärendet av byggnadsnämndens ordförande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag. 
----- 
Exp till:  
Byggnadsnämnden 
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KS § 71/06  
AU § 110/05  
KS § 39/05  
KS § 27/05  
KS § 179/04 05/KS0043 
Förvaltningsorganisationen Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eric Rydén, Öhrlings PricewaterhouseCoopers ger en redogörelse utifrån PM - 
Förstudie angående administrativa funktioner i Torsås kommun.  
 
Uppdraget har ett tvådelat upplägg. Dels i steg 1 – en förstudie avseende den 
administrativa funktionen och dels i steg 2 – en intervjuserie med inriktning på 
att under våren 2005 genomföra ett seminarium med inriktning på ”Hur styr och 
leder vi Torsås kommun in i framtiden”. 
 
Förstudien i steg 1 görs med utgångspunkt från statistik och jämförelser med 
andra likvärdiga kommuner. Vidare är syftet att översiktligt bedöma vilka kom-
petenser som krävs inför framtiden samt att bedöma om trenden i kommun-
Sverige är decentralisering eller centralisering av kommunernas förvaltnings-
administration. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-05-03 
 
Seminarium med inriktning på ”Hur styr och leder vi Torsås kommun in i framti-
den” har genomförts under två halvdagar på Öland. Medverkande i seminariet 
är ledamöter i kommunstyrelsen, ordförande och vice ordförande i övriga 
nämnder samt företrädare för partier som inte representeras i kommun-
styrelsen samt chefsgruppen. 
 
Efter överläggningar i gruppen och med hän- syn tagen till det seminarium som 
genomförts på Öland 2-4 april 2006 föreligger ett förslag från organisations- 
gruppen. Se vidare aktbilaga. 
 
I organisationsgruppen ingår:  
 
Håkan Algotsson, c 
Mona Magnusson, m 
Christer Andersson, fp 
Jessica Lundgren, mp 
Christer Söderholm alt Kjell Johansson, kd 
Roland Swedestam, s 
Lena Gustafsson, v. 
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forts § 71/06, Förvaltningsorganisationen Torsås kommun 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamot Anders Walterson, c yrkar avslag på organisationsgruppens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutar att 
remittera organisationsgruppens förslag till partigrupperna för yttrande varvid 
votering begärs. 
 
Vid votering där ja = remittera organisationsgruppens förslag till partigrupperna 
för yttrande och nej = enligt ledamot Anders Waltersons, c yrkande avgavs 4 
ja-röster, 1 nej-röst. Arbetsutskottet har sålunda beslutat att remittera organisa-
tionsgruppens förslag till partigrupperna för yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-05-03: 
 
att remittera organisationsgruppens förslag till partigrupperna, 
 
att yttrande ska vara inlämnade senast till arbetsutskottets sammanträde  
     2005-09-06. 
 
Reservation 
 
Ledamot Anders Walterson, c reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-03-21 
 
Yrkanden och propositioner 
 
Roland Swedestam, s, Mona Magnusson, m och Christer Söderholm, kd yrkar 
på oförändrad nämndsorganisation under nästa mandatperiod. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar bifall på organisa-
tionsgruppens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s, Mona 
Magnussons, m och Christer Söderholms, kd  yrkande och Håkan Algotssons, 
c yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enlig Roland Swedestams, 
s, Mona Magnussons, m och Christer Söderholms, kd  yrkande om oförändrad 
nämndsorganisation. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att nämndsorganisationen förblir oförändrad under nästa mandatperiod. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 14 av 16   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-03-21 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

KS § 72/06  
AU § 61/06  
KF § 18/06 05/KS0015 
Medborgarförslag – Sophämtning i tätort 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående sophämtning i tätort från Ove Lind och Lennart 
Johnson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-03-07 
 
Ove Lind och Lennart Johnson har som förslag att boende mitt emot varandra 
inom tätbebyggt område samkör sopkärl och andra kärl för tömning. Båda bor 
på samma gata, mitt emot varandra och kan lätt dra över ett sopkärl. På sam-
ma gata finns tio hus och kan man komma överens med grannen blir det bara 
fem tömningar i stället för tio. Det spar dieselåtgång och tid för sopbilen och 
pengar för entreprenören som skulle göra sophämtningen billigare för kommu-
nen. Inte minst miljön tjänar på detta. 
 
Svar på medborgarförslag redovisas till kommunfullmäktige efter beslut av 
Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna medborgarförslaget till Kalmarsundsregionens Renhållare för  
     beslut samt 
 
att delge kommunfullmäktige kommunstyrelsens beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till Kalmarsundsregionens Renhållare för  
     beslut samt 
 
att delge kommunfullmäktige kommunstyrelsens beslut. 
----- 
Exp till: 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
Delgivning till kommunfullmäktige  
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KS § 73/06  
AU § 62/06  
KF § 86/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Miljökostnader i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående miljökostnader i Bergkvara hamn från Leif Lind-
berg föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-11-02: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen, Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB och miljönämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-03-07 
 
Leif Lindberg vill att kommunen begär en ny prövning av asfalteringskravet  
hos miljönämnden/länsstyrelsen med hänvisning till nu kända provresultat  
och nyligen antagen kustvårdsplan. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB beslutar 2005-11-22 § 50 att hamnbolaget har 
inget behov av någon asfaltering och ställer sig frågande till miljönyttan av en 
asfaltering. 
 
Miljönämnden beslutar 2006-02-16 § 15 att i och med de analyssvar med tillhö-
rande kommentarer som inkommit till miljönämnden bedöms att asfaltering kan 
anstå tills vidare utan att miljöeffekterna blir oacceptabla. 
En anledning till tillståndsmyndighetens krav på asfaltering var att städning 
skulle underlättas. Några klagomål på bristfällig städning med nuvarande mark-
förhållande har inte inkommit till miljönämnden på flera år. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2006-02-16 § 15 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2006-02-16 § 15 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: Kommunfullmäktige  
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KS § 74/06  
Anmälan av beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2006-03-07. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
 

 

 

 

 

 

 


