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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-08-12    

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2008-08-12, 18.30 – 21.30       
  
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Sören Bondesson, s  
 Ann-Britt Mårtensson, s tjänstgörande ersättare för Peter Ludvigsson, s  
 Hans-Olof Berg, c  
 Marie Jansson, kd  
 Håkan Algotsson, c  
 Ewy Svensson, m tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, m  
 Henrik Nilsson – Bokor, s tjänstgörande ersättare för Lena Gustafsson, v  
 Kerstin Ahlberg, tp  
    
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 179 - 185 
 Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB § 181 - 182 
 Annjeanette Strömberg, Bergkvara Hamn & Stuveri AB § 180   
 Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB § 179 
 Ulrika Widell, säkerhetssamordnare § 186 
 Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum § 187 
  
Utses att justera  Sören Bondesson   
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-08-14  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 179 - 202 
    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Sören Bondesson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2008-08-12     
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-08-14 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-09-05 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 179/08          08/KS0184 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB per den 30 juni 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Bo Lindström, ordförande i Torsås Fjärrvärmenät AB föredrar ärendet. 
 
Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden 2008-01-01 – 2008-06-30 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
     2008-01-01 – 2008-06-30. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 180/08          08/KS0184 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Annjeanette Strömberg, VD Bergkvara Hamn & Stuveri AB föredrar ärendet. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2008-01-01 – 2008-06-30 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden  
     2008-01-01 – 2008-06-30. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 181/08          08/KS0141 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB föredrar ärendet. 
 
Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2008-01-01 – 2008-06-30 föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2008-01-01 – 2008-06-30. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 182/08          08/KS0191 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB föredrar ärendet. 
 
Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2008-01-01 – 2008-06-30 föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden  
     2008-01-01 – 2008-06-30. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 183/08 
AU § 249/08          08/KS0181 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Resultatet (årets resultat) efter sex månader visar ett överskott på 1,3 Mkr. Jämfört med 
motsvarande period ifjol innebär det en resultatförbättring på 3,4 Mkr. Förklaras med att 
samtliga nämnder visar god budgetföljsamhet.  
 
Resultatet för helåret 2008 prognostiseras till 0,8 Mkr, det vill säga 4,2 Mkr sämre än 
budget och uppställt finansiellt resultatmål på 6 Mkr uppfylls ej. Försämrat resultat 
förklaras med negativa prognoser för slutavräkningar av skatteinkomster samt prog-
nostiserade förlusttäckningar till Torsås Fastighets AB och Torsås Bostads AB på totalt 
3 Mkr. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 184/08 
AU § 228/08          08/KS0092 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – maj 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Samtliga nämnder utom barn- och utbildningsnämnden redovisar i budgetuppföljningen 
för januari – maj 2008 att budgeten för 2008 hålls. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott om 300 Tkr på grund av 
utökning av stödpersonal inom årskurs 7 – 9 och deltagande i projekt inom årskurs  
4 – 6. 
 
Riktpunkt efter april = 42 %. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari – maj  
     2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari – maj  
     2008. 
-----  
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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KS § 185/08 
AU § 241/08 
AU § 225/08 
KS § 139/08          08/KS0019 
Städupphandling 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-04-15 § 96 att Kalmar kommuns inköpsavdelning får i 
uppdrag att slutföra städupphandlingen och skriva avtal med ISS för avtalsperioden 
2008-06-01 – 2011-05-31 med möjlighet till förlängning tolv (12) månader. Att 
underteckna avtalet med ISS bemyndigas ekonomichef tillika inköpschef Kent Frost 
samt att som kontaktperson utse kostchef Ann Eklund. 
 
Inför kvällen sammanträde föreligger en skrivelse med anledning av ingånget städavtal 
daterad 2008-06-03 från skolchef Jan-Eric Assarsson. 
 
Barn- och utbildningsnämnden hemställer om att ingånget städavtal blir föremål för en 
översyn i syfte att återställa städfrekvens/städtid till den nivå som fanns i det förra 
städavtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-06-03: 
 
att uppdra åt ekonomichef tillika inköpschef Kent Frost och kostchef Ann Eklund att 
     redovisa förändringarna i det ingångna städavtal gentemot tidigare städavtal, 
 
att inbjuda representanter från Kalmar kommuns inköpskontor samt från städbolaget  
     ISS och skolchef Jan-Erik Assarsson till arbetsutskottets sammanträde 2008-06-11  
     för en redovisning. 
  
Arbetsutskottets behandling 2008-06-11 
 
Ekonomichef tillika inköpschef Kent Frost tillsammans med Per-Gunnar Fransson från 
Kalmar kommuns inköpskontor, Viola Wittenby från ISS, skolchef Jan-Eric Assarsson, 
kostchef Ann Eklund och assistent Inger Petersson informerar om arbetet inför 
upphandlingen samt städfrekvensen i ingånget städavtal. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar, att ett extra sammanträde med arbetsutskottet planeras med 
anledning av korrigering av städfrekvensen. 
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Fortsättning § 185/08, Städupphandling 2008  
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11: 
 
att uppdra åt inköpschef Kent Frost tillsammans med Per-Gunnar Fransson, Kalmar  
     inköpskontor och Viola Wittenby ISS, att sammanställa samtliga korrigeringar som  
     behövs för att städfrekvenserna ska uppfyll kraven enligt lag,  
 
att redovisning ska ske vid arbetsutskottets extra sammanträde 2008-06-25. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-06-25 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar justeringar och tillägg till städavtalet med ISS inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde utifrån bilaga 1. 
 
I fortsättningen kommer det att bli kontinuerliga uppföljningar av städningen och 
avtalet. Den första uppföljningen sker under hösten 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-25: 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att teckna tilläggsavtal med ISS enligt bilaga 1,  
 
att ekonomichef Kent Frost under avtalstiden med ISS bemyndigas att teckna eventuella 
     ytterligare tilläggsavtal, som redovisas tillsammans med delegationsbesluten för 
     upphandlingar, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen gällande städupphandling 2008. 
----- 
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KS § 186/08          08/KS0013 
Information från säkerhetssamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-01-08 § 5 att varje kvartal ska säkerhetssamordnare 
inför kommunstyrelsen redovisa arbetet med säkerhetsdelen. 
 
Säkerhetssamordnare Ulrika Widell föredrar ärendet. 
 
• Arbetet med risk- och säkerhetsanalys pågår. Kommer att sammanställas och ligga  

till grund för handlingsplanen. 
• Riskhanteringsgruppen är reviderad och kommer aktivt att starta upp under hösten 

2008. 
• Lagen om skydd mot olyckor kommer att övergå till kommunen. Idag ingår det i 

Räddningstjänstens arbete. 
• En krisbroschyr är upprättad. Kommer att delas ut till kommuninvånarna under 

hösten 2008. 
• Övning i KrisSam. Yvonne Nilsson, Birgitta Eriksson och Ulrika Widell medverkar. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från säkerhetssamordnare Ulrika Widell. 
----- 
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KS § 187/08          08/KS0041 
Aktuella näringslivsfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum föredrar ärendet. 
 
Dålig placering för Torsås i kommunranking enligt tidningen Fokus årliga 
kommunranking. Torsås hamnar på 259:e plats av Sveriges 290 kommuner. 
 
I Fokus undersökning har man tagit hänsyn till ett 30-tal olika faktorer. Det rör sig om 
alltifrån självmord och serveringstillstånd till arbetslöshet och anmälda brott, men också 
om hög nettoförmögenhet, taxeringsvärden, skilsmässor, sjukskrivningar, lärartäthet 
med mera. 
 
För varje faktor har varje kommun rankas från 1 till 290, där 1 är bäst och 290 sämst. 
Exempelvis ger hög nettoförmögenhet pluspoäng medan däremot höga taxeringsvärden 
ger en sämre ranking eftersom de gör det dyrare att flytta till en kommun. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Pågående projekt: 
 
Sensommarfest 2008-09-06,  långlördag hos Handlarna 
Projekt, Tillväxt & Lönsamhet för företag i Kalmar län 
Frukostmöte 
Lunchmöte med företagen, Lettlands Vänner 
Förstudie – Utveckla Gullabo och dess näring 
Bättre skyltning i Bergkvara 
Möte med anledning av buslivet i Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från Tuulikki Åkesson, Möre Resurscentrum. 
----- 
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KS § 188/08 
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll 2008-06-03 och åtgärder vidtagna 
med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
-----  
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KS § 189/08 
AU § 229/08          08/KS0161 
Rapportering av icke verkställda beslut 1:a kvartalet 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige över hur många 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för beslutet, vilka typer av bistånd beslutet gäller samt hur lång tid som vid 
rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut.  
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och familjeomsorgen, 
handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har verkställt. 
 
Utformningen av rapporten ska vara på ett sådant sätt att sekrettesbelagda uppgifter inte 
lämnas ut. 
 
Rapport kvartal 1, 2008  
 
Antal icke verkställda beslut:    0 
Typ av bistånd:          
Antal dagar från beslut till rapportering:  
Antal män:           
Antal kvinnor:          
  
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 1, 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport från socialnämnden gällande icke verkställda beslut enligt  
     Socialtjänstlagen, SoL, kvartal 1, 2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 190/08 
AU § 230/08          08/KS0147 
Riktlinjer för ansökan om bidrag till samlingslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06 § 106 att inför 2009 utarbeta riktlinjer gällande 
bidrag till samlingslokaler. 
 
Förslag på riktlinjer gällande bidrag till samlingslokaler daterad 2008-05-26 föreligger. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert yrkar bifall till förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till riktlinjer gällande bidrag till samlingslokaler. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta förslag till riktlinjer gällande bidrag till samlingslokaler. 
-----  
Exp till: 
Till samtliga föreningar som sökt bidrag under 2008 
För kännedom till kultur- och fritidsnämnden 
Hemsidan 
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KS § 191/08 
AU § 231/08          07/KS0044 
Utlämnande av allmän handling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-02-06 § 69 att utforma riktlinjer för utlämnande av 
allmänna och offentliga handlingar. 
 
Förslag på riktlinjer gällande utlämnande av allmänna och offentliga handlingar daterad 
2008-06-02 föreligger. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till förslaget med revidering att vi byts ut med kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till riktlinjer gällande utlämnande av allmänna och offentliga 
     handlingar efter revidering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta förslag till riktlinjer gällande utlämnande av allmänna och offentliga 
     handlingar efter revidering. 
-----  
Exp till: 
Samtliga förvaltningar 
Intranätet 
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KS § 192/08 
KS § 177/08          08/KS00004 
Information från ledningsgruppens möte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om: 
 
• Utvärdering av ledarutbildningen 
• Förslag på en värdegrund för kommunen 
• Revidering av gamla dokument pågår 
• Buffert i nämndernas budget inför kommande år 
• Ensamkommande flyktingbarn 
• Intervjuer avslutade gällande folkhälsosamordnare/drogsamordnare 
• Kvalitetssäkring inom kommunal verksamhet 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchef Tommy Nyberg. 
----- 
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KS § 193/08 
AU § 232/08          08/KS0010 
Erbjudan om analys, Behåll greppet om kommunens ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan 2001 har förbundets Analysgrupp genomfört ett 90-tal uppdrag i kommuner. 
Syftet har varit att stödja kommuner i dess strävan styra kommunen och att inte tappa 
greppet om ekonomin. 
 
Lagreglerna om finansiella mål innebär i normalfallet att kommuner ska ha rimliga 
överskott i sina resultaträkningar. De flesta kommuner har nått sina mål de senaste åren. 
Många upplever nu ökande svårigheter att få ekonomin att balansera för de kommande 
åren. 
 
Analysgruppen vill erbjuda vårt stöd som omfattar en objektiv analys av kommunens 
ekonomi och ekonomistyrning. Standarpaket innehåller följande delar: 
 
• Nylägesanalys 
• Framtidsanalys 
• Ekonomistyrning 
 
Priset för standarpaket är 70 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från erbjudandet om analysen Behåll greppet om kommunens ekonomi. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från erbjudandet om analysen Behåll greppet om kommunens ekonomi. 
----- 
Exp till: 
Sveriges kommuner och landsting 
Anders Nilsson 
118 82 Stockholm
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KS § 194/08 
AU § 238/08          08/KS0162 
Ansökan om tillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om tillstånd från Stefan Lundgren föreligger gällande att få skjuta upp 
fyrverkerier 2008-11-05 och fortsättningsvis varje 5:e november. 
 
Fyrverkeriet ska avfyras i samband med firandet av ”Guy Fawkes Night” i 
Råbäcksmåla. 
 
Guy Fawkes var en upprorsmakare som år 1605 försökte spränga James den 1:e i luften. 
Attentatsplanerna avslöjades, Guy Fawkes arresterades och toga av daga efter sedvanlig 
tortyr, varefter hans kropp delas i fyra delar som skickades till ”rikets fyra hörn” som 
avskräckande exempel. Allt sedan dess har folket i England firat att kungen överlevde 
attentatet med ”Guy Fawkes Night” innehållande en brasa och fyrverkeri på kvällen den 
5 november, ungefär som vi i Sverige har majbrasa på sista april.  
 
I kommunens ordningsföreskrifter gällande fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
gäller: 
 
• Tillstånd av polismyndigheten krävs för att använda pryotekniska varor på samtliga 

offentliga platser eller områden som jämställs med offentliga platser. 
• Användandet av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton, 

nyårsafton och nyårsdagen. Under övriga tider på året krävs tillstånd.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja tillstånd till att skjuta upp fyrverkerier den 5 november varje år i  
     Råbäcksmåla i samband med firandet av Guy Fawkes Night. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja tillstånd till att skjuta upp fyrverkerier den 5 november varje år i  
     Råbäcksmåla i samband med firandet av Guy Fawkes Night. 
----- 
Exp till: 
Stefan Lundgren 
Råbäcksmåla 105 
385 96 Gullabo 
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KS § 195/08 
AU § 235/08          08/KS0165 
Årsredovisning 2007, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Granskningen av årsredovisning 2007 för Kalmarsunds Gymnasieförbund är klar och 
revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2007. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2007. 
 
Jäv 
 
Ann-Britt Mårtensson, s deltar ej i beslutet på grund av jäv. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 196/08 
AU § 257/08          08/KS0115 
Planutställning, detaljplan för del av fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42, Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planområdet angränsar i norr till Sågverksgatan och till industrifastigheter söder om 
gatan, i väster till hagmark på fastigheten Torsås 4:2. Söderut följer planområdet en 
bäck och den nya industrivägen. I öster gränsar området till ett skogsparti och ett 
kalhygge på fastigheten 2:42 samt till en äng på fastigheten 4:2. 
 
Marken inom planområdet är kommunägd. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för Spinova AB att expandera sin 
verksamhet söderut. Samtidigt kan den nya industrivägen detaljplaneläggas och 
befintliga samt nya industrifastigheter anslutas mot vägen. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2008-08-04 ha inkommit skriftligen till 
byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag till detaljplan för del av fastigheterna  
      Torsås 4:2 och 2:42, Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag till detaljplan för del av fastigheterna  
      Torsås 4:2 och 2:42, Torsås kommun. 
-----  
Exp till:  
Byggnadsnämnden 
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KS § 197/08 
AU § 257/08          08/KS0138 
Planutställning, detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planområdet ligger i de centrala delarna av Gullabo. Området omfattar cirka 7 200 kvm 
och består av den kommunägda fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Planändringen innebär att Gullabo prästgård även kan användas till skoländamål. Den 
innebär även att byggrätten inom fastigheten ökas för att kunna tillåta ett eventuellt ökat 
lokalbehov. 
 
Länsstyrelsens synpunkter 2008-07-07 över den utställda detaljplanen: 
 
Länsstyrelsen har kommit överens med kommunerna i Kalmar län att, vid planering där 
hästar finns, tillämpa Skåne läns rapport 2004:17 ”Hästar och bebyggelse”. I denna 
anges att det, vid jordbruk/anläggning vid 1 – 10 hästar, bör finnas ett skyddsavstånd på 
minst 100 meter från stall och gödselhantering och minst 40 meter från område där 
hästar vistas i hästhagar. 
Under förutsättning att detta kan upprätthållas (PBL 12:1-fråga, hälsa- och säkerhet) har 
Länsstyrelsen inga synpunkter beträffande den nu utställda detaljplanen. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2008-08-15 ha inkommit skriftligen till 
byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 
att hos byggnadsnämnden begära förlängd yttrandetid till 2008-09-15 samt 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att tillsammans med en jurist undersöka  
     möjligheterna att lösa Länsstyrelsens synpunkt över detaljplanen, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen gällande detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3.  
-----  
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KS § 198/08 
AU § 258/08          07/KS0042 
Detaljplan för kommunikationsled, Södra Industriområdet i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till planprogram och 
behovsbedömning för ny kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås samhälle. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-04-23 § 45 att planprogrammet med de inkomna 
synpunkterna skall ligga till grund för kommande utbyggnad av vägen, samt att 
kommunens bedömning är att genomförandet av utbyggnad av vägen enligt plan-
programmet kan antas medföra en sådan betydande miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning erfordras. 
 
Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat miljökonsekvensbeskrivning 
daterad 2008-06-13. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-06-23 § 123, att godkänna upprättad miljö-
konsekvensbeskrivning samt att översända denna till kommunstyrelsen och efterhöra 
om detaljplanearbete ska påbörjas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera upprättad miljökonsekvensbeskrivning daterad 2008-06-13, 
 
att bjuda in berörda markägare, statsarkitekten och representant från Vägverket till  
     informationsmöte med anledning av att eventuellt påbörja arbete med detaljplan,  
 
att inhämta från byggnadsnämnden kostnadsförslag på upprättande av detaljplan för ny 
     kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera upprättad miljökonsekvensbeskrivning daterad 2008-06-13, 
 
att bjuda in berörda markägare, statsarkitekten och representant från Vägverket till  
     informationsmöte med anledning av att eventuellt påbörja arbete med detaljplan,  
 
att inhämta från byggnadsnämnden kostnadsförslag på upprättande av detaljplan för ny 
     kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås kommun.  
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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KS § 199/08 
AU § 234/08          07/KS0041 
Detaljplan för fastigheten Torsås 6:17 och del av 2:42, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten 
Torsås 6:17 och del av Torsås 2:42, Torsås kommun. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för att uppföra ytterligare flerbostadshus i 
ett centralt och attraktivt område vid Torsåsån sam möjliggöra uthusbebyggelse på 
befintlig innergård. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-05-26 § 95 att godkänna detaljplaneförslaget med 
redaktionell ändring daterad 2008-05-26 samt föreslå Kommunfullmäktige att anta 
detsamma. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 6:17 och del av 2:42 i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Torsås 6:17 och del av 2:42 i Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 200/08 

     Anmälan om beslut i arbetsutskottet, personalutskottet 
 

Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2008-05-27, 2008-06-11 och personalutskottet  
2008-05-20. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 201/08             08/KS0027 
Leader Småland Sydost                                                                                                                                          
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s efterhör med kommunstyrelsens 
ledamöter hur de ställer sig till medfinansiering för projekt inom Leaderområdet. 
 
Leader Småland Sydost föreslår att 1) kommunerna skickar in ett angivet belopp och 
helt släpper kontakten med de som söker medfinansiering eller 2) ”Smålandsgruppen”, 
där kommunen beslutar om medfinansiering. Mindre projekt kan gå direkt till beslut i 
LAG-gruppen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att förorda alternativ 2 ”Smålandsgruppen”. 
-----
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KS § 20208          08/KS0192 
Projekt Modern Water Management (MWM) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg föredrar ärendet. 
 
Torsås kommun, Kalmar kommun tillsammans med Regionförbundet samarbetar i 
projektet Modern Water Management. Det är ett EU-projekt tillsammans med Polen, 
Litauen och Danmark som handlar om vatten och förbättringar av Östersjön.  
 
Ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunekolog Kerstin Ahlberg. 
----- 


