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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås, tisdagen den 25 januari 2005,  
kl. 08.30 – 11.30 

  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande  
 Mona Magnusson, m, 
 Anders Walterson, c 
 Roland Swedestam, s 
 Siv Eriksson, s 
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Anette Arbman, Komrev § 13 
 Holger Axelsson, kommunrevisor § 13 
 LarsOve Bramstedt, kommunrevisor § 13 
 Ronny Ramberg, kommunrevisor § 13 
 Tomas Olsson, kommunrevisor § 13 
  Kerstin Ahlberg, miljökontoret § 20, 21 
 Josefin Berg, korrelev § 21 
 Katarina Engström, korrelev § 21 
  
Utses att justera Roland Swedestam 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-02-01 
plats och tid  
  
Underskrifter  Paragrafer 12 -  24  

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

Kommunstyrelsens  
Arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum 2005-01-25   
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-02-01 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2005-02-23 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Yvonne Nilsson, assistent  
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AU § 12/05 
KS § 11/05 
AU § 235/04  04/KS0093 
Applerum 5:58 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsägare till Applerum 5:58 efterhör hos arbetsutskottet om att få 
medverka vid dagens sammanträde för att ge ledamöterna information i 
ärendet Applerum 5:58. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att med hänvisning till kommunstyrelsen beslut 2005-01-11 § 11 ej låta  
     fastighetsägare till Applerum 5:58 medverka vid dagens sammanträde. 
----    
Exp till: 
Erling Andersson 
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AU § 13/05  05/KS0004  
Information från revisorerna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anette Arbman, Komrev och kommunens samtliga förtroendevalda revisorer 
gav en allmän information till ledamöterna. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----    
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AU § 14/05  05/KS0025 
Komrevs granskning av kommunens styrning av de kommunala bolagen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har givit Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers i uppdrag att granska kommunens styrning av de kommunala 
bolagen. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna gransknings- 
planen. 
 
Revisionella bedömningar redovisas i rapporten. Betonar vikten av att 
kommunfullmäktige vid fastställande av policydokument och liknande anger i 
de fall där bolagen omfattas. Betonar också vikten av att god kommunikation 
mellan kommun och bolag upprätthålls. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att erbjuda samtliga bolags verkställande direktörer möjlighet att medverka vid  
     chefsträffarna, 
 
att godkänna granskningen av kommunens styrning av de kommunala 
     bolagen. 
----    
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AU § 15/05  05/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----    
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AU § 16/05 05/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.   
 
Inbjudan till regional konferens från Svenska kommunförbundet och  
Landstings förbundet angående ”Hur uppnår vi god ekonomisk hushållning?, 
Jönköping den 3 mars 2005. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommunstyrelsens 
     vice ordförande Roland Swedestam deltar vid Svenska kommun- 
     förbundets och Landstings förbundets konferens den 3 mars 2005 i  
     Jönköping,  
 
att i övrigt notera delgivningen.    
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommunstyrelsens vice ordförande Roland Swedestam  
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AU § 17/05 04/KS0156 
Redovisning av delegationsbeslut rörande förköpsyttrande 040701-
041231 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommundirektör Bo Lönnqvist fattade delegationsbeslut 
rörande förköpsyttrande under tiden 040701-041231. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen.    
----- 
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AU § 18/05 05/KS0027  
Gymnasieskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson. 
 
Utredning pågår att starta upp ett nytt musik och showprogram på 
Mjölnerskolan i Torsås. 
 
Mjölnerskolans rektor Jan-Erik Grimbe har tillsammans med musikledare 
Claes-Göran Bjerding vid Musikinstitutet i Torsås och Magnus ”Maxe” 
Axelsson vid Pama Records i Kristianopel undersökt möjligheten till en ny 
musikutbildning. 
 
En styrgrupp bestående av tre personer skall tillsättas, två personer från 
Kalmarsunds Gymnasieförbund och en person från Torsås kommun. 
 
Förberedelse av en eventuell upphandling av tjänster från en samarbets-
partner inom musikbranschen beräknas vara klar i början av februari 2005.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att medverka i  
     styrgruppen tillsammans med Kalmarsunds Gymnasieförbund.    
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
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AU § 19/05  
AU § 229/04  
KS § 118/02  
AU § 192/02 01/KS0328 
AU § 359/01 01/KS0003 
Kv Kajan, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av ledamot Anders Walterson, c. 
 
Bygglovsansökan föreligger från Per Algotsson angående nybyggnad carport 
på del av fastigheten Bergkvara 2:1, som ägs av Torsås kommun. 
Markområdet ligger i anslutning till Kajan 24. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2002-10-01 § 118 att genom fastighetsreglering 
överföra redan hävdat, kommunalt ägt markområde beläget i direkt 
anslutning till Kajan 24, till fastigheten Kajan24 samt att som motprestation 
erlägger fastighetsägaren de kostnader som uppkommer i samband med 
fastighetsregleringen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
att med anledning av att fastighetsreglering ej utförts upplåta mark till Per  
     Algotsson under förutsättning att servitut tecknas för infart till Kajan 23.    
----- 
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AU § 20/05 04/KS0239 
Kustvårdsplanen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kerstin Ahlberg, miljökontoret redogör för upplägget med kustvårdsplanen. 
 
Torsås kommun har genom ett givande samarbete med ett tiotal ideella 
föreningar blivit något av en föregångskommun vad gäller kustmiljöarbetet. 
De ideella föreningarna som med brinnande intresse och uppoffrande arbete 
bedriver kustvårdsarbete längs hela Torsås-kusten verkar gemensamt 
genom sin samorganisation, Torsås Kustmiljögrupp. 
 
Arbetet med kustvårdsplanen påbörjades hösten 1999 genom den första 
Kustmiljökonferens på fyrplatsen Garpen. Konferensen upprepades åren 
2001 och 2003 och har nu etablerats som ett regelbundet arrangemang 
vartannat år. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet på remiss till partigrupperna, miljönämnden,  
     byggnadsnämnden, tekniska nämnden samt LRF,     
 
att synpunkter ska redovisas den 5 april 2005 till arbetsutskottet, 
 
i övrigt notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Partigrupperna 
Miljönämnden 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
LRF 
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AU § 21/05  05/KS0002 
Projekt Östersjövecka 
 
Ärendebeskrivning 
 
Josefin Berg och Katarina Engström elever på korrespondensgymnasiet i 
Torsås informerar om projektet Östersjövecka. 
 
Baltic Sea Visions är ett projekt där miljöengagemang skapas och förmedlas 
genom aktivt deltagande i konstnärliga uttrycksmedel. Ungdomar från 10 
länder runt Östersjön arbetar i workshops fram en film, en bok, en konst- och 
fotoutställning, en musik-CD och en website under två år. Ett projekt med bred 
förankring och samarbetspartners i alla 10 länderna. Resultatet kommer att 
presenteras vid en manifestation i slutet av 2005. 
 
Östersjöveckan under V 11 2005 kommer samtliga elever och skolpersonal 
inom Torsås kommun på något sätt vara delaktiga i manifestationsveckan och 
därigenom bidraga till ökad förståelse och medvetenhet om Östersjöns 
situation. 
 
Sceniska musikprojektet på korr sätter upp en föreställning om Östersjön, 
föreläsningar, utställningar mm.      
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 22/05 05/KS0028 
Hamnfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med stormens förstörelse är efterfrågan stor om att hitta lämplig 
upplagsplats för uppsamlat timmer.  
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB efterhör om att få ta i anspråk kommunägd 
mark i närheten av Bergkvara hamn. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upplåta kommunal mark för timmerupplag enligt skiss, 
 
att nödvändiga tillstånd hanteras av Bergkvara Hamn & Stuveri AB,  
 
att godkänna röjning av området vid Lilla Havsgatan 30 m från tomtgränserna,  
 
att ingen ersättning erläggs under förutsättning att Bergkvara Hamn & Stuveri 
     AB iordningställer och återställer mark, gator och vägar efter mottagande 
     av stormfälld skog fram till 2005-12-31, 
 
att eventuell avstängning av gator och vägar beslutas av trafiknämnden. 
----- 
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AU § 23/05 05/KS0029 
Beredskap vid oväder och större olyckor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Roland Swedestam, s initierar frågan om beredskap vid oväder och 
större olyckor utanför arbetstid. Vid sådana tillfällen vet kommuninvånarna inte 
vart dom kan vända sig för att få hjälp. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att arbeta fram ett förslag på en  
     krisledningsplan,  
 
att återkomma med förslag  till arbetsutskottet. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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AU § 24/05  

AU § 206/04 04/KS0251 
Torsås 5:97 ”Cupolen” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Intresseanmälningar har inkommit om att hyra/köpa fastigheten Torsås 5:97 
”Cupolen” i Torsås. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2004-11-23 § 206 att infordra anbud  
på köp av fastigheten. 
 
Inför dagens sammanträde har inga anbud inkommit. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att infordra anbud på rivning av 
     fastigheten Torsås 5:97 ”Cupolen”. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
Dennis Eriksmoen 
Johan Ulvås 
Bo Åberg, NTO 
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AU § 25/05  

KS § 10/05  

AU § 231/04 04/KS0063 
Expandering Motoman Robotics Europé AB, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Rune Fransén informerar om sammanträffande med inköpschef 
Hans Petersson på Motoman Robotics Europé AB i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till att upplåta mark till Motoman Robotics Europé AB för    
     expansionsbehov, 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att upprätta avtal med Motoman  
     Robotics Europé AB avseende aktuellt markområde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Motoman Robotics Europé AB har för avsikt att expandera, vilket innebär att 
verksamheten kräver större markytor. Eftersom det redan är brist på hård-
gjorda markytor sker dagligen konflikter vid lastning och lossning av gods. 
Risken för tillbud och personskador är mycket stor. Dessutom saknas 
uppställningsplatser för produkter när dessa anländer, samt ett flertal 
parkeringsplatser för anställda. 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist fick 2005-01-11 § 10 i uppdrag att upprätta avtal 
med Motoman Robotics Europé AB om aktuellt markområde vilket föredrogs 
vid dagens sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat markdispositionsavtal med Motoman Robotics Europé  
     AB. 
----- 
  

 

 

 


