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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2005-01-11 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås, tisdagen den 11 januari 2005,  
kl. 08.30 – 12.15 

  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande  
 Mona Magnusson, m, 
 Hans-Olof Berg, c, tjg ers 
 Roland Swedestam, s 
 Siv Eriksson, s 
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Jan Andersson, miljöchef  § 4, 5 
 Solveig Eriksson, miljöinspektör  § 4, 5 
 Mikael Nilsson, miljöinspektör  § 4, 5 
 Ulf Bardh, socialchef  § 6 
   
    
  
Utses att justera Siv Eriksson 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-01-17 
plats och tid  
  
Underskrifter  Paragrafer 1 - 11   

    
    
 Sekreterare Yvonne Nilsson  
    
    
 Ordförande Håkan Algotsson   
     
   
 Justerande Siv Eriksson 
   
   
                                                                    ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Kommunstyrelsens  
Arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum 2005-01-11   
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-01-17 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2005-02-08 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Yvonne Nilsson, assistent  
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AU § 1/04  05/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.  
 
Ett pressmeddelande från Regionförbundet i Kalmar län föreligger angående  
hantering av inkomna anbud gällande bredband. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----    
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AU § 2/04 05/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.   
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen.    
----- 
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AU § 3/04 04/KS0235 
POSOM-gruppen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Mona Magnusson, m önskar en redogörelse om POSOM-gruppens 
agerande i samband med Asien-katastrofen. 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om POSOM-gruppens arbete i 
samband med katastrofen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen.    
----- 
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AU § 4/04 05/KS0023 
EU:s nya jordbrukspolitik ”Gårdsstöd” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av miljöinspektör Solveig Eriksson och miljöchef Jan 
Andersson. 
 
Den 1 januari 2005 kommer Sverige att inför ett nytt jordbrukarstöd som 
kallas gårdsstödet. För att jordbrukarna skall få full utbetalning av detta stöd 
måste olika verksamhetskrav inom områdena miljö, folkhälsa, växtskydd, 
djurskydd och djurhälsa vara uppfyllda. Jordbrukaren måste också sköta sin 
jordbruksmark enligt s k skötselkrav. Verksamhetskraven inom miljöområdet 
finns redan upptagna i svensk miljölagstiftning, några nya krav ställs därför 
inte på brukarna. Reformen innebär därför att verksamhetskraven kopplas till 
stödsystemet. 
 
Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att införa en kontrollmodell för 
verksamhetskraven som utgår ifrån de behöriga kontrollmyndigheternas 
ordinarie kontroller. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen.    
----- 
Exp till: 
Miljökontoret  
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AU § 5/04 05/KS0024 
Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn  
(SOU 2004:100) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av miljöinspektör Mikael Nilsson. 
 
Remiss föreligger från Finansdepartementet om en tydligare och effektivare 
offentlig tillsyn. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen.    
----- 
Exp till: 
Miljökontoret  
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AU § 6/05  
AU § 219/04 04/KS0061 
Månadsuppföljning av socialnämndens budget 2004 - 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2004-12-14 § 219 att inbjuda 
socialchef Ulf Bardh till arbetsutskottets sammanträde för en redogörelse för 
förutsättningarna inför nästa år. 
 
Socialchef Ulf Bardh redogör för november månads budgetuppföljning 2004 
samt för förutsättningarna inför år 2005. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen.    
----- 
Exp till: 
Socialkontoret 
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AU § 7/05  
AU § 192/04  
AU § 95/04  04/KS0116 
Upphävande av detaljplan för ”Förslag till byggnadsplan för Brömsebro 
stationssamhälle inom Söderåkra och Torsås socknar” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten – och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till upphävande 
av detaljplan för Brömsebro samhälle. 
 
Planen är till stora delar redan upphävd och många förhållanden stämmer inte 
överens med hur samhället har utvecklats. Planen har till stor del inte följts 
varför den med tiden blivit mycket inaktuell och försvårar en fortsatt utbyggnad 
av samhället. Den gamla planen anger en mycket omfattande nybebyggelse 
och i dagens läge förväntas inte samhället byggas ut i den omfattning eller för 
den användning som planen anger. 
 
Planförslaget har varit utställt för granskning enligt Plan och Bygglagen 5 kap 
23 §, normalt planförfarande. Berörda sakägare, myndigheter m fl har tillsänts 
handlingarna.  
 
Under utställningstiden 2004-10-25 – 2004-11-15 har två skriftliga synpunkter 
inkommit, vilket sammanställts.   
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva den gällande detaljplanen. 
----- 
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AU § 8/05  04/KS0269 
Inrättande av samlad bebyggelse för Brömsebro samhälle 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av upphävande av detaljplan för Brömsebro samhälle föreslås 
inrättande av samlad bebyggelse som regleringsinstrument för bebyggelsen 
inom samhället. 
 
Avgränsning av de område som omfattas framgår av karta. Bilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att inrätta samlad bebyggelse för Brömsebro samhälle enligt upprättad  
     karta. 
----- 
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AU § 9/05  04/KS0264 
Förfrågan om finansiell samordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riksdagen ger i lagen 2003:1210 möjlighet till finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, landsting 
och kommun i syfte att få en effektiv resursanvändning. 
 
Styrelsen för Kalmar läns allmänna försäkringskassa har 2004-12-02 beslutat 
att försäkringskassan ska ingå som en part i ett samordningsförbund för 
finansiell samordning enligt ovanstående lag. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att kontakta  
     närkommunerna för att höra deras uppfattning i ärendet samt  
 
att återkomma till arbetsutskottets sammanträde 2005-01-25. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson  
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AU § 10/05  

KF § 104/04 04/KS0265 
Medborgarförslag – Ängen, Gullvivan och Kapellets föräldrar vill se en 
jämförelse mellan skolledningens och föräldrarnas förslag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag från föräldrarna i Bergkvara förskolor föreligger. 
 
Föräldrarna efterlyser en noggrann och detaljerad redovisning/granskning av 
skolledningens förslag och föräldrarnas förslag avseende långsiktighet, 
kostnadseffektivitet och kvalitet för förskoleverksamheten i Bergkvara. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2004-12-15 § 104 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för  
     yttrande. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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AU § 11/05  

KF § 105/04 04/KS0266 
Medborgarförslag – Ängen, Gullvivan och Kapellets föräldrars förslag på 
lokalfrågan för Bergkvara förskolor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag från föräldrarna i Bergkvara förskolor föreligger om förslag 
på långsiktig lösning på lokalfrågan för Bergkvara förskolor. 
Se vidare aktbilaga. 
 
 Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2004-12-15 § 104 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för  
     yttrande. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
----- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


