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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2010-12-14, 18.30 – 20.30     
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande 
 Sören Bondesson, S 
 Jill Jonsson, S tjänstgörande ersättare för Peter Ludvigsson, S 
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Irma Folkesson, C 
 Hans-Olof Berg, C 
 Marie Jansson, KD 
 Håkan Algotsson, C 
 Mona Magnusson, M 
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 Bert Appert, TP 
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Utses att justera Håkan Algotsson 
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Kommunledningskontoret 
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Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 331 - 341 
 
§ 331 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och 
 andra skyddsbehövande   

§ 332 Budget 2010, Plan 2011 – 2012   

§ 333 Förtydligande av ägardirektiv, nybyggnation sporthall 

§ 334 Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skatte- 
 kollektivet för vissa VA-anslutningar   

§ 335 Ansökan om markköp, Spelet 11   

§ 336 Subventionering årskort, Kalmar Läns Trafik AB  

§ 337 Omprövning tidigare beviljade tillsvidaretillstånd, 
 färdtjänst    

§ 338 Avtal med Kulturföreningen Olssonska gården  

§ 339 Kommunledningen informerar 

§ 340 Regiondagar 2011 

§ 341 Avslutning 
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KS § 331/10 
AU § 396/10   10/KS0019 
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra 
skyddsbehövande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skydds-
behövande föreligger. 
 
I överenskommelsen åtar sig Torsås kommun att årligen ta emot 30 
utlänningar varav omkring 15 beräknas bosätta sig på egen hand och omkring 
15 som anvisas plats genom Arbetsförmedlingen eller Migrationsverkets 
försorg. 
 
Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända invandrares 
etablering i arbets- och samhällslivet i kraft. 
 
Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmar 
samhällsorientering. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta de 
nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. 
 
Innehåll i samhällsorienteringen: 
 
1. Att komma till Sverige 
2. Att bo i Sverige 
3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige 
4. Individens rättigheter och skyldigheter 
5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 
6. Att påverka i Sverige 
7. Att vårda sin hälsa i Sverige 
8. Att åldras i Sverige 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-12-07: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2010-12-14 samt  
 
att bjuda in Charlotte Sandell till detta sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-12-14 
 
Charlotte Sandell, AMIE redogör för Överenskommelsen med Länsstyrelsen 
om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 331/10, Överenskommelse om mottagande av 
flyktingar och andra skyddsbehövande 
 
Information lämnas av Roland Swedestam, S och Charlotte Sandell från 
besöket hos Barnombudsmannen i Stockholm. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 332/10 
AU § 394/10   10/KS0015 
Budget 2011, Plan 2012 - 2013            
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-11-22 § 148/10 att ärendet för budget 
2011, plan 2012 - 2013 återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen 
att Alliansens budgetförslag som har majoritet i kommunfullmäktige ej är 
balanserat och finansierat. 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar sin sammanställning av 
Alliansens förslag. 
 
Förslag till resultatbudget för 2011 (tkr) 
 
 Kommunstyrelsens Alliansens 
Kommunstyrelsen   
Budget 2010 -74 898 -74 898 
Kompensation löneöversyn 9 
månader 2010 

 
-257 

 
-257 

Reviderad budget 2010 -75 155 -75 155 
Kompensation löneöversyn 3 
månader 2010 

 
-86 

 
-86 

Nytt simbadsavtal 900 900 
Indragning av kommunchefstjänst 1 000 200 
Stöd, centrumbiografen  -200 
Budgetreglering  250 
Budgetförslag 2011 -73 341 -74 091 
   
Kommunrevisionen   
Budgetförslag 2011 = budget 2010 -500 -500 
   
Bygg- och miljönämnden     
Budget 2010 -3 649 -3 649 
Kompensation löneöversyn 9 
månader 2010 

 
-53 

 
-53 

Reviderad budget 2010 -3 702 -3 702 
Kompensation löneöversyn 3 
månader 2010 

 
-18 

 
-18 

Ramminskning överförs till tekniska 
nämnden 

 
100 

 
100 

Budgetförslag 2011 -3 620 -3 702 
   

Fortsättning 
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Fortsättning § 332/10, Budget 2011, Plan 2012 – 2013 
 
Tekniska nämnden 
Skattefinansierad verksamhet 

 
  

  

Budget 2010 -7 713 -7 713 
Kompensation löneöversyn 9 
månader 2010 

-37  
-37 

Reviderad budget 2010 -7 750 -7 750 
Kompensation löneöversyn 3 
månader 2010 

 
-12 

 
-12 

Ramtillskott skötselavtal Valfridsbo -100 -100 
Budgetförslag 2011 -7 862 -7 862  
Affärsdrivande verksamhet     
Budget 2010 3 300 3 300 
Budgetförslag 2011 -3 300 -3 300 
   
Socialnämnden     
Budget 2010 -123 904 -123 904 
Kompensation löneöversyn 9 
månader 2010 

 
- 2 498 

 
-2 498 

Reviderad budget 2010 -126 402 -126 402 
Kompensation löneöversyn 3 
månader 2010 

 
-833 

 
-833 

Generellt statsbidrag äldreomsorg 
anhörigstöd med mera 

 
-299 

 
-299 

Budgetförslag 2011 -127 534 500  
  -127 034 
Bildningsnämnden     
Budget 2010 -93 422 -93 422 
Kompensation löneöversyn 9 
månader 2010 

 
-1 102 

 
-1 102 

Reviderad budget 2010 -94 524 -94 524 
Kompensation löneöversyn 3 
månader 2010 

 
-367 

 
-367 

Generellt statsbidrag allmän förskola 
3-åringar med mera 

 
-460 

 
-460 

Hyreskostnader Gullabo skola kök -110  
Hyreskostnader Smultronet -330  
Hyreskostnader Torskolans kök -338  
Hyreskostnader Sporthallen -600  
Ramtillskott ökade lokalkostnader  -800 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 332/10, Budget 2011, Plan 2012 – 2013 

 
Ökad kostnad barnomsorg obekväm 
arbetstid 

 
-200 

 

Stöd, centrumbiografen -200  
Ramtillskott simlärare -100 -100 
Budgetreglering  500 
Budgetförslag 2011 -97 229 -95 751 
   
Centrala poster    
Centrala poster (pensioner med mera) -11 595 -11 573 
Central lönepott 2011 -2 300 -2 300 
Avsättning Hallagärde soptipp -600 -600 
Budgetreglering från nämnderna  -1 250 
Budgetförslag 2011 -14 494 -15 723 
   
Nettokostnader -321 281 -321 281 
   
Avskrivningar -6 550 -6 550 
Skatter och bidrag 328 731 328 731 
Finansnetto -400 -400 
   
Budgeterat resultat 500 500 
   
Resultatmål 2 % av skatter och bidrag 6 575 6 575 

 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med tillägget att en extern utredare tar fram en 
genomgripande redovisning av tjänstemannaorganisationen i Torsås kommun, 
vad behovet är utifrån kommunens storlek. 
 
Mona Magnusson, M yrkar bifall till Alliansens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S med fleras 
yrkande och Mona Magnussons, M yrkande finner han att arbetsutskottet 
beslutat enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
 
Bert Appert, TP lämnar en skriftlig protokollsanteckning. Bilaga 1. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 332/10, Budget 2011, Plan 2012 – 2013 
 
Reservation 
 
Mona Magnusson, M reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP och Mona 
Magnusson, M yrkar tillägg med att handläggning av bostadsanpassnings- 
bidrag övergår från tekniska nämnden till bygg och miljönämnden. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla att handläggning av 
bostadsanpassningsbidrag övergår från tekniska nämnden till bygg och 
miljönämnden.  
 
Investeringsbudget 
 
Kommunstyrelsen   
Samlingsanslag 500,0  
   
Tekniska nämnden   
Vatten och avlopp 12 550,0 VA Kvilla utgår 1 000,0 
Gata/Park/Fritid/Service   
Samlingsanslag 1 875,0  
   
Socialnämnden   
Samlingsanslag 600,0  
   
Bildningsnämnden    
Samlingsanslag 600,0  
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, TP med instämmande av Roland Swedestam, C yrkar att 100 000 
kronor tas upp för 2011 för att inleda ett förarbete i projektet VA Kvilla samt 
att under 2012 upptas 1 mkr för fortsatt arbete med projektet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Bert Apperts, TP 
yrkande. 
 
Mona Magnusson, M ställer sig positiv till att 100 000 kronor tas upp för 2011 
för att inleda ett förarbete i projektet VA Kvilla men avvaktar till att ta ställning 
till investeringen för 2012. 

 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 26  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2010-12-14 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 

Fortsättning § 332/10, Budget 2011, Plan 2012 – 2013 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-12-07 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa budget 2011 enligt kommunstyrelsens förslag, 
 
att fastställa investeringsbudget enligt förslag 2011 med tillägget att 100 000  
     kronor tas upp för 2011 för att inleda ett förarbete i projektet VA Kvilla  
     samt att under 2012 upptas 1 mkr för fortsatt arbete med projektet, 
 
att handläggning av bostadsanpassningsbidrag övergår från tekniska nämnden 
     till bygg och miljönämnden. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-12-14 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Torsåspartiets förslag samt att en extern utredare tar fram en genomgripande 
redovisning av tjänstemannaorganisationen i Torsås kommun, vad behovet är 
utifrån kommunens storlek. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar bifall till Alliansens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S yrkande 
och Håkan Algotssons, C yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Hans-Olof Berg, C, Ewy Svensson, M, Mona Magnusson, 
M och Marie Jansson, KD reserverar sig mot beslutet. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar tillägg med att handläggning av bostads-
anpassningsbidrag övergår från tekniska nämnden till bygg och miljönämnden. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen bifaller 
tilläggsyrkandet.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 332/10, Budget 2011, Plan 2012 – 2013 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa budget 2011 enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
     Torsåspartiets förslag samt att en extern utredare tar fram en genomgripande  
     redovisning av tjänstemannaorganisationen i Torsås kommun, vad behovet  
     är utifrån kommunens storlek,  
 
att fastställa investeringsbudget enligt förslag 2011 med tillägget att 100 000  
     kronor tas upp för 2011 för att inleda ett förarbete i projektet VA Kvilla  
     samt att under 2012 upptas 1 mkr för fortsatt arbete med projektet, 
 
att handläggning av bostadsanpassningsbidrag övergår från tekniska nämnden 
     till bygg och miljönämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 333/10 
KS § 308/10 
AU § 379/10   10/KS0104 
Förtydligande av ägardirektiv, nybyggnation sporthallen Torsås   
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelsen i Torsås Fastighets AB har vid sammanträde 2010-11-11 beslutat 
tillskriva ägaren, Torsås kommun och begära ett förtydligande av ägardirektivet 
från kommunfullmäktige 2010-05-26 § 55. 
 
Bolagets styrelseprotokoll 2010-11-11 § 6 lyder: 
 
Projektering sporthall i Torsås. 
 
Torsås Fastighets AB har 2010-05-26 erhållit ett ägardirektiv från kommun-
fullmäktige med innebörden att bolaget i samråd med bildningsnämnden ska 
projektera och genomföra utbyggnad av sporthallen med en tillkommande 
aktivitetsyta motsvarande A-hallens. 
 
Under förprojekteringsfasen har framkommit att en utbyggnad med en ny stor 
aktivitetsyta även kräver utökning av hygienutrymmen, omklädningsrum, el- 
och ventilationsrum med mera. 
 
Med anledning av att den tillbyggnad av Torsås sporthall som förprojekterats 
under sommaren och hösten 2010 innehåller större ytor än de som direkt 
omtalas i ägardirektivet önskar bolaget besked från ägaren huruvida bolaget 
pågående projekteringsarbete (hall med hygienutrymmen och läktare med 
mera) kan fortsätta eller om alternativa lösningar skall sökas. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, TP yrkar att kommunfullmäktige bereds tillfälle att ta ställning till 
ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB redovisar kostnadsbilden av 
     ursprungsalternativet samt på det förslag som idag projekteras, 
 
att redovisning sker på kommunstyrelsen 2010-11-30. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 333/10, Förtydligande av ägardirektiv, 
nybyggnation sporthallen Torsås   
 
VD Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB, Henrik Arrhenius arkitekt på 
Arkforum och Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB redovisar tre olika 
alternativ på tillbyggnad av sporthallen i Torsås. 
 
Alternativ A 
 
Längd 43,6 x bredd 36,3 = 1 580 kvm 
Investering: 18 mkr 
Hyra 1 890 000:- 
 
Alternativ B 
 
Längd 43,6 x bredd 24,0 = 1 060 kvm 
Investering: 12,5 mkr 
Hyra 1 300 000:- 
 
Alternativ C 
 
Längd 43,6 x bredd 30,3 = 1 320 kvm 
Investering: 15,5 mkr 
Hyra 1 600 000:- 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-11-30: 
 
att samtliga ledamöter i kommunfullmäktige delges informationen genom mail,  
     för förankring i respektive partigrupp samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsens extra sammanträde 2010-12-14  
     och därefter i kommunfullmäktige 2010-12-20. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-12-14 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP yrkar att 
ägardirektivet kompletteras med att Torsås Fastighets AB fortsätter 
projektering och upphandling enligt Alternativ C.  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet.  
 
 Fortsättning 
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Fortsättning § 333/10, Förtydligande av ägardirektiv, 
nybyggnation sporthallen Torsås   
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar tillägg med att innan Torsås Fastighets AB antar 
något anbud ska det göras en avstämning med kommunstyrelsen och 
bildningsnämnden. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen bifaller 
tilläggsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ägardirektivet kompletteras med att Torsås Fastighets AB fortsätter 
     projektering och upphandling enligt Alternativ C samt 
 
att innan Torsås Fastighets AB antar något anbud ska det göras en avstämning  
     med kommunstyrelsen och bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 334/10 
KS § 322/10 
AU § 386/10 
KS § 294/10 
AU § 335/10 
AU § 154/10  
KF § 30/10   10/KS0058 
Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för 
vissa VA-anslutningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att en inventering görs för samtliga 
planlagda kommunala områden som underlag för beslut om ersättning till VA-
kollektivet för uteblivna anslutningsavgifter. VA-kollektivet ska därefter 
ersättas enligt den taxa, som gäller vid inlösenstillfället. Detta innebär att det nu 
är bråttom om reglering ska kunna ske innan ny högre VA-taxa måsta antas när 
VA-anslutningskostnaderna söderut från Bergkvara blir kända. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-24: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden 
för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-10-19 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 201005-25 § 109 att ärendet inte ligger inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inventerat samtliga planlagda kommunala 
områden och det finns totalt 50 stycken obebyggda tomter fördelade enligt 
följande: 
Bergkvara 7 stycken 
Söderåkra 23 stycken 
Torsås    17 stycken 
Bidalite  2 styck 
Gullabo   1 styck 
 
Enligt nuvarande anslutningsavgift innebär det  
50 x 80 000 kronor = 4 000 000 kronor som VA-kollektivet ska ersättas med 
för uteblivna anslutningsavgifter. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning 334/10, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-0921 § 91 att hemställa hos kommunstyrelsen 
om ersättning till VA-kollektivet för uteblivna anslutningsavgifter på 
obebyggda tomter inom planlagda områden med 4 000 000 kronor och att 
beloppet regleras under en fyraårsperiod med 1 000 000  kronor per år med 
början 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2010-11-02. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-11-02: 
 
att ärendet återremitteras för vidare utredning om hur lagen ska tillämpas när  
     det gäller ersättning till VA-kollektivet retroaktivt. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-11-23 
 
VA-jurist Anna Hassel säger att Torsås kommun gör helt rätt som tar betalt av 
fastighetsägaren (kommunens skattekollektiv).  
 
Normalt är preskriptionstiden 3 år, men när det är kommunen som är skyldig 
kommunen så är det säkert 10 år om det ens går att säga att den är 
preskriberad. Men, det är under förutsättning att man har meddelat 
förbindelsepunkten och sedan inte tagit betalt. Har vi inte meddelat 
förbindelsepunkten så har inte preskriptionstiden börjat ticka än. 
 
Betalningsskyldigheten gäller alla fastigheter, inte bara de inom planlagt 
område. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att redovisa informationen till kommunstyrelsen 2010-11-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-11-30 
 
Yrkande  
 
Enligt Håkan Algotsson, C kan man inte ta något beslut utifrån VA-jurist Anna 
Hassels svar. Svar väntas även på de frågor som har inlämnats till tillförordnad 
kommunchef. Utifrån detta yrkas återremittering av ärendet för vidare 
beredning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 334/10, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla återemittering till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-11-30: 
 
att ärendet återremitteras för vidare beredning samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsens extra sammanträde 2010-12-14. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2010-12-14 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-11-25 § 115 att underrätta kommunstyrelsen 
(fastighetsägaren) om förbindelsepunkt för 50 fastigheter enligt bilaga, till en 
anslutningsavgift om 80 000 kronor per underrättad förbindelsepunkt, 
exklusive moms. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP yrkar, eftersom 
tekniska nämnden beslutat att underrätta kommunstyrelsen om förbindelse-
punkt för 50 fastigheter enligt deras bilaga till en anslutningsavgift om 80 000 
kronor per underrättad förbindelsepunkt, exklusive moms anses motionen 
besvarad. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att motionen återremitteras för vidare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S med fleras 
yrkande och Håkan Algotssons, C yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande.  
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Hans-Olof Berg, C, Ewy Svensson, M, Mona Magnusson, 
M och Marie Jansson, KD reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att tekniska nämnden har beslutat 2010-11-25 § 115 att underrätta kommun- 
     styrelsen om förbindelsepunkt för 50 fastigheter enligt deras bilaga till en  
     anslutningsavgift om 80 000 kronor per underrättad förbindelsepunkt,  
     exklusive moms anses motionen besvarad. 
-----  
Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 335/10 
AU § 401/10 
AU § 377/10 
AU § 298/10   10/KS0172 
Ansökan om markköp, del av Spelet 11 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan föreligger från Ulrika Karlsson och Jon Björklund att köpa del av 
mark cirka 1 200 – 1 400 kvm på fastigheten Spelet 11 i Bergkvara för 
uppförande av bostadshus. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-29: 
 
att synpunkter inhämtas senast 2010-10-11 från Bergkvara Samhällsföreningen  
     om eventuell markförsäljning, 
 
att undersöka möjligheten med servitut för att köparen ska få en utfart från 
     fastigheten samt 
 
att därefter underrätta samhällsbyggnadsförvaltningen om att göra en ansökan  
     om ledningsrätt innan markförsäljning sker. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-11-23 
 
Bergkvara Samhällsförening har tagit del av arbetsutskottets beslut och 
meddelar 2010-10-06 att all nybyggnation i Bergkvara är till gagn för samhället 
och Torsås kommun. Specifikt ”Propsbacken” med dess läge ger möjlighet till 
byggnation och på så vis förtätas den delen av Bergkvara. Föreningen vill dock 
understryka att det är av stor vikt att utformningen av byggnationen anpassa till 
befintlig bebyggelse och på så vis smälta in i den totala miljön. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-10-26 § 211 att godkänna upprättad 
skrivelse från samhällsbyggnadschef Peter Persson. 
 
• I detaljplanen uttrycks i en planbestämmelse att ”särskild vikt skall läggas 

vid bebyggelsens placering och utförande så att den harmoniserar med ur 
kultur- miljösynpunkt värdefull bebyggelse och bebyggelsestruktur utmed 
Storgatan. Fasaden skall vara av trä och målas i ljus oljefärg. Taktäckning 
skall vara rött tegel”. 

• Planbestämmelserna visar också att den maximala byggnadsarean inom 
området är 1 000 kvm.  

 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 26  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2010-12-14 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 335/10, Ansökan om markköp, del av Spelet 11 
 
• De planerade avstyckningarna strider mot syftena med detaljplanen då de 

avviker från de kulturhistoriska förutsättningar och intentioner som råder 
för området. Vidare menar nämnden att ny bebyggelse i ”New England 
stil” (amerikansk kolonialarkitektur) inte kan komma i fråga i denna del av 
Bergkvara. 

 
I ny skrivelse daterad 2010-11-02 från Ulrika Karlsson och Jon Björklund 
önskar de köpa den del av mark mot Skepparvägen. På tomten ska uppföras ett 
trähus i 2-plan. Önskan finns att kommunen finner en lösning med 
anslutningsväg till den andra tomten med direkt utfart till Hamngatan.   
 
Från Birgitta Bengtsson och Staffan Lindberg finns en framställan daterad 
2010-10-10 om att få köpa cirka 300 kvm mark av Spelet 11 i anslutning till 
deras fastighet Spelet 10.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att försälja till Ulrika Karlsson och Jon Björklund cirka 1 000 kvm mark på 
     fastigheten Spelet 11 för uppförande av bostadshus samt 
 
att ett köpekontrakt upprättas med Ulrika Karlsson och Jon Björklund, 
 
att avslå framställan om att få köpa cirka 300 kvm mark av Spelet 11 från  
     Birgitta Bengtsson och Staffan Lindberg, 
 
att underrätta samhällsbyggnadsförvaltningen om att göra en ansökan om  
     ledningsrätt innan markförsäljning sker. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-12-07 
 
Förslag på köpekontrakt föreligger med Ulrika Karlsson och Jon Björklund på 
cirka 1 350 kvm på fastigheten Spelet 11 för uppförande av bostadshus enligt 
kartutdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-12-07 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att försälja till Ulrika Karlsson och Jon Björklund cirka 1 350 kvm mark på 
     fastigheten Spelet 11 för uppförande av bostadshus samt 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt med Ulrika Karlsson och Jon Björklund, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 335/10, Ansökan om markköp, del av Spelet 11 
 
att avslå framställan om att få köpa cirka 300 kvm mark av Spelet 11 från  
     Birgitta Bengtsson och Staffan Lindberg, 
 
att underrätta samhällsbyggnadsförvaltningen om att göra en ansökan om  
     ledningsrätt innan markförsäljning sker. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att försälja till Ulrika Karlsson och Jon Björklund cirka 1 350 kvm mark på 
     fastigheten Spelet 11 för uppförande av bostadshus samt 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt med Ulrika Karlsson och Jon Björklund  
     med komplettering att de servitut för ledningsrätt som belastar fastigheten  
     övergår till köparen, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och tillförordnad kommunchef  
     att underteckna köpekontraktet, 
 
att avslå framställan om att få köpa cirka 300 kvm mark av Spelet 11 från  
     Birgitta Bengtsson och Staffan Lindberg, 
 
att underrätta samhällsbyggnadsförvaltningen om att göra en ansökan om  
     ledningsrätt innan markförsäljning sker. 
-----  
Sändlista 
Ulrika Karlsson och Jon Björklund 
Birgitta Bengtsson och Staffan Lindberg 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Lantmäteriet 
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KS § 336/10 
AU § 397/10     
AU § 369/10   10/KS0033 
Subventionering årskort, Kalmar Läns Trafik AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det finns fem zoner mellan Kalmar och Torsås/Bergkvara. Prissättningen är 
annorlunda i jämförelse med det gamla biljettsystemet. 
 
Kalmar Läns Trafik AB:s styrelse har fastställt den nya taxan och för vissa 
resenärer har det blivit dyrare. Anledningen till detta är att man har minskat 
rabatten för resperioderna. 
 
Torsås kommun har inte meddelat om man har för avsikt att subventionera 
några produkter i det nya biljettsystemet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att ärendet utgår och återkommer igen i arbetsutskottet 2010-12-07. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-12-07 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att upphöra med subventionering av årskort. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphöra med subventionering av årskort. 
-----  
Sändlista 
Kalmar Läns Trafik AB 
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AU § 337/10   10/KS0033 
Omprövning av sedan tidigare beviljade tillsvidaretillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt förarbetena till lagen om färdtjänst (prop 1996/97:115 s 35 och 51 ff) 
ska färdtjänst inte primärt behandlas som en form av bistånd för att uppnå en 
skällig levnadsnivå. Frågan om färdtjänst ska i huvudsak behandlas som en 
trafikpolitisk fråga, i syfte att bidra till en tillfredställande trafikförsörjning 
också för funktionshindrade. 
 
Utifrån ovan klargjort har Lars Lindahl, Vice VD Kalmar Läns Trafik AB av 
Torsås kommun erhållit förfrågan kring möjligheten att ompröva sedan 
tidigare beviljade tillstånd till färdtjänst, detta då gällande tillstånd med en icke 
klargjord giltighetstid det vill säga tillsvidare. 
 
Vid dags datum har 199 personer tillstånd till färdtjänst. Av dessa är 96 
tillstånd tillsvidare (48,24 %). Fördelningen mellan de aktuella besluten är 
 
A-tillstånd Innebär att en person till  12 stycken (6,03 %) 
  största delen klarar att resa 
  med allmänna kommunika- 
  tioner och endast för vissa 
  resor har behov av färdtjänst. 
 
C-tillstånd Innebär att en person äger 50 stycken (25,13 %) 
  rätt till ett fritt antal resor 
  med bil alternativt minibuss. 
 
D-tillstånd Innebär att en person  137 stycken (68,84 %) 
  enbart klarar att res med 
  specialfordon. 
 
Vid en eventuell omprövning finns med all sannolikhet en del tillstånd, som 
efter ny utredning, visar sig vara beviljade utifrån felaktiga grunder det vill säga 
utifrån en socialt synsätt, därtill uppkommer en viss möjlighet till 
differentierade tillstånd. 
 
Vid dags datum har Torsås kommun två olika beställningscentraler vad det 
gäller den särskilda kollektivtrafiken. När det gäller färdtjänst sköts detta via 
den lokala taxientreprenören och när det gäller riksfärdtjänst, resor inom 
särskolan, närtrafik och sjukresor via Kalmar Läns Trafiks AB:s beställnings- 
central. Uppdelningen är inte att föredra då denna innebär försämrade 
möjligheter till en total samordning. Aktuell uppdelning innebär ökade 
kostnader (för kommunen) därtill en ökad miljöpåverkan. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 337/10, Omprövning av sedan tidigare beviljade 
tillsvidaretillstånd 
 
Kalmar Läns Trafik AB vill i skrivelse daterad 2010-12-08 att kommunen fattar 
beslut kring omprövning av idag tillsvidaretillstånd inom färdtjänsten samt ett 
överlåtande av beställningsverksamheten till Kalmar Läns Trafik AB 
(färdtjänst). 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att omprövning görs av de tillsvidare tillstånd som finns idag samt 
 
att överlåta beställningsverksamheten för färdtjänst till Kalmar Läns Trafik AB. 
-----  
Sändlista 
Kalmar Läns Trafik AB 
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KS § 338/10 
AU § 297/10   09/KS0031 
Uppsägning avtal, Kulturföreningen Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Uppsägning av avtal daterat 2009-12-22 mellan Torsås kommun och 
Kulturföreningen Olssonska gården föreligger. Uppsägningen gäller en 
omförhandling av nu gällande avtal. 
 
Avtalet upphör att gälla 2010-12-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-29: 
 
att notera uppsägningen för omförhandling samt 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef Kent Frost att uppta en förhandling  
     med Kulturföreningen Olssonska gården gällande nytt avtal. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-12-14 
 
Förslag föreligger på avtal mellan Torsås kommun och Kulturföreningen 
Olssonska Gården. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat avtal mellan Torsås kommun och Kulturföreningen 
     Olssonska gården, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och tillförordnad kommunchef  
     att underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista 
Kulturföreningen Olssonska gården
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KS § 339/10   10/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-24 att inhämta en kostnadskalkyl från 
byggnadsingenjören, Torsås Fastighets AB gällande iordningsställande av 
Torsås 53:9 för eventuell fortsatt uthyrning till elever på Mjölnerskolan och 
Korrespondensgymnasiet. 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost och ordförande Roland Swedestam, S 
har sammanträffat med tillförordnad ekonomichef och socialsekreterare och 
föreslaget att vid akuta behov under vintern från och med 2010-12-23 upplåta 
fastigheten till socialnämnden.  
 
Idag är fastigheten tillfälligt uthyrd till tre elever fram till 2010-12-22.  
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att Karolina Dahlblom 
kommer att säga upp sig från sin tjänst som folkhälso- och drogsamordnare i 
Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
Sändlista 
För kännedom till eleverna som tillfälligt hyr i Torsås 53:9 
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KS § 340/10   11/KS0003 
Regiondagar 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna i kommunstyrelsen delges konferensen Regiondagar 2011 den 27 
– 28 januari 2011 på Gränsö Slott i Västervik. 
 
Ärendet återkommer 2011-01-11 i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 341/10 
Avslutning 
 
Ordförande Roland Swedestam, S tackar ledamöter och tjänstemän för det 
gångna året och önskar En God Jul och Gott Nytt År. 
 
Ledamöter och tjänstemän tackar ordförande och önskar En God Jul och Gott 
Nytt År. 
-----  
 


