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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås, tisdagen den 15 februari 2005,  
kl. 08.30 – 10.40 

  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande  
 Mona Magnusson, m, 
 Siv Eriksson, s 
 Irma Folkesson, c 
 Ingemar Skotheim, s 
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Rune Fransén, teknisk chef § 26 - 28 
 Anita Eriksson byggnadsnämndens sekreterare § 39 
   
   
   
    
   
   
  
Utses att justera Mona Magnusson 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-02-18 
plats och tid  
  
Underskrifter  Paragrafer 26 - 42  

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

Kommunstyrelsens  
Arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum 2005-02-15   
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-02-21 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2005-03-15 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Yvonne Nilsson, assistent  
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AU § 26/05  
KF § 57/04 04/KS0176 
Medborgarförslag – Stimulera hemkompostering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående hemkompostering från Leif Lindberg föreligger. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen och Tekniska nämnden.  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-02-15 
 
Vid dagens arbetsutskott presenterar teknisk chef Rune Fransén ett förslag till 
svar på medborgarförslaget. Se vidare aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2005-01-18 § 4 att anta teknisk chef Rune 
Franséns förslag till yttrande. 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna Rune Franséns förslag till svar på inlämnat medborgarförslag. 
----- 
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AU § 27/05  05/KS0006 
Räddningstjänstens tvätthall 
 
Ärendebeskrivning 
 
Önskemål har inkommit från renhållningspersonalen om att få nyttja nya 
räddningstjänststationens tvätthall för yttre tvätt av sopbilarna. Idag används 
kommunförrådets tvätthall som är förhållandevis liten. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2005-01-18 § 16 att hos kommunstyrelsen pröva 
frågan om nyttjanderätt av räddningsstationens tvätthall. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta med beslut tills det att Kommunalförbundet för regional avfalls-  
     hantering bildats. 
----    
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AU § 2805  

KS § 22/05  

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. 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-02-15 
 
Vid dagens arbetsutskott informerar teknisk chef Rune Fransén om de aktuella 
områden i Bergkvara som Bergkvara Hamn & Stuveri AB ska disponera för 
upplag av stormfällt timmer.  
 
Tekniska nämnden beslutar 2005-01-18 § 13 att tillstyrka upplåtelsen av före- 
slaget område samt att remittera till kommunstyrelsen för eventuella avtals-
tecknande. Se vidare aktbilaga. 
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forts § 28/05, Hamnfrågor 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera tekniska nämndens beslut, 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att upprätta ett förslag på avtal, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och 
kommundirektör Bo Lönnqvist att underteckna avtalet. 
----- 
Exp till: 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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AU § 29/05  05/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----    
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AU § 30/05 05/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.   
 
Inbjudan till konferens från Arbetsförmedlingen angående ”En arbets- 
marknad för alla”, Kalmar 30 mars 2005. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöter Mona Magnusson och Siv Eriksson deltar vid Arbetsför-  
     medlingens konferens den 30 mars 2005 i Kalmar,  
 
att i övrigt notera delgivningen.    
----- 
Exp till: 
Ledamot Mona Magnusson 
Ledamot Siv Eriksson  
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AU § 31/05 05/KS0030 
Komrevs redovisning av kostnadsutvecklingen inom förskole- 
verksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har givit Komrev i uppdrag att sammanställa kostnads-
utvecklingen inom förskoleverksamheten. Arbetet ligger inom den av 
revisorerna antagna granskningsplanen. 
 
Revisorerna konstaterar att kostnaderna som är redovisade inom förskolan 
indikerar på en högre kostnadsnivå än i flera andra jämförbara kommuner. 
Nuvarande kostnadsnivå bör kunna tjäna som underlag för diskussioner 
bland annat kring mål och kvalitet i relation till faktiska resurser. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in tf skolchef Bo Olsson att redovisa bakgrunden till siffrorna 
     i Komrevs redovisning.    
----- 
Exp till: 
Tf skolchef Bo Olsson 
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AU § 32/05 
AU § 185/04  04/KS0228 
Förvärv av mark – Torsås Ryttare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av Torsås Ryttares ordförande Ulla Petersson. 
 
Torsås Ryttare äger den mark som ridskolans byggnaderna står på och den 
areal är för liten för att klassas som jordbruksfastighet ur lånesynpunkt. Övrig 
mark som disponeras ägs av Torsås kommun.  
 
Torsås Ryttare anhåller härmed om att förvärva den mark runt anläggningen 
som utarrenderas idag av Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta besked från Torsås Ryttare gällande arealbehovet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-02-15 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson informerar om att Torsås 
Ryttare genom Ulla Petersson har önskemål om att få köpa ca 2 ha mark i 
anslutning till ridskolan i Torsås. Se kartutdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att arbetsutskottet ställer sig positiva till försäljning av mark till Torsås Ryttare, 
 
att avvakta med beslut tills pågående planarbete i sågverksområdet är klart.  
----- 
Exp till: 
Torsås Ryttare Ulla Petersson 
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AU § 33/05 05/KS0038 
Kompetensstegen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson. 
 
Målet med Kompetensstegen är att bidra till en höjning av kvaliteten i vården 
och omsorgen om äldre utifrån de äldres perspektiv genom kompetens- 
utveckling inom personalen i verksamheten närmast den äldre. 
 
Insatserna skall synliggöra befintlig kompetens och utgå från såväl verk-
samhetens som personalens behov och förutsättningar, såväl på individnivå 
som i arbetslag eller andra organisationsenheter. Stöd ges till kommuner 
som bedriver eller avser att inleda ett långsiktigt arbete med att skapa 
hållbara system för verksamhetsnära kvalitets- och kompetensutveckling 
som en integrerad del i den ordinarie verksamheten. Huvudprincipen är att 
stöd från Kompetensstegen ges till kostnader för själva kvalitets- och 
kompetensutvecklingsinsatserna, medan kommunen själv ansvarar för övriga 
kostnader såsom exempelvis arbetstid. 
 
Intresseanmälan ska ha inkommit senast den 15 mars 2005 till Kompetens- 
stegen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att under-   
     teckna intresseanmälan.     
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
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AU § 34/05 05/KS0002 
Masters i Sydost 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektet Masters i Sydost ansöker om lägst 15.000 kronor i projektbidrag för 
regional marknadsföring med golf. 
 
Ansökan har ställts även till Emmaboda, Nybro, Mörbylånga, Borgholm och 
Oskarshamns kommun. 
  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att delta i projektet Masters i Sydost 2005.  
----- 
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AU § 35/05  
KF § 109/04  05/KS0001 
Förtäring i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid Kommunfullmäktige sammanträde 2004-12-15 § 109 yrkar Lena 
Gustavsson, v att en utredning görs om förtäringen kan göras mer kostnads-
effektiva vid kommunfullmäktiges alla sammanträden. Kommunfullmäktige 
beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Skrivelse från skolkökschef Elaine Svensson har inkommit med förslag på 
kaffeservering vid Torskolans matsal. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att inte förändra rutinerna vid förtäring i samband med kommunfullmäktiges  
     sammanträde.  
----- 
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AU 36/05  05/KS0041 
Digital miljöatlas 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöatlas är ett besluts- och planeringsunderlag för situationer då olja hotar 
länets kuststräckor. Atlasen består i stort av kartmaterial med kända och 
utpekade natur-, kultur, ekonomi- och friluftsintressen samt en klassificering av 
kuststräckans känslighet för oljepåslag och sanering. 
 
Länet har cirka 375 mil kust + 50 mil Ölandskust. Totalt ca 3 000 öar. Hoten 
om oljepåslag har ökat markant de sista åren och förväntas öka i takt med den 
ständigt  växande fartygstrafiken bl. a. till den ryska oljehamnen i Primorsk. 
 
Miljöatlas är i stora delar ett kommunalt hjälpmedel. 
 
Länsstyrelsen hemställer om att respektive kustkommun delfinansierar 
projektet med 25 000 kr under 2005 .  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att delfinansiera med 25 000 kronor under 2005 under förutsättning att de  
     övriga kustkommunerna i länet delfinansierar projektet med 25 000 kronor, 
 
att finansieringen sker genom kommunstyrelsens anslag för planarbete i 2005 
     års budget. 
----- 
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AU § 37/05  
AU § 232/04  
KS § 118/04  
AU § 143/04  
AU § 55/04  
KS § 12/04  
KS § 4/04  03/KS0048 
AU § 236/03  04/KS0030 
Detaljplan för del av Bergkvara 2:1 (norra hamnen) samt Spelet 10 och 11 
(Proppsbacken), Bergkvara samhälle, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2004-01-13 § 4 att uppdra åt byggnadsnämnden 
att utarbeta en detaljplan för del av norra kajen samt den sk Proppsbacken i 
Bergkvara. 
 
Syftet är att möjliggöra olika typer av hamnverksamheter på norra kajen i 
Bergkvara. Aktuell del av hamnen är idag planlagd som gatumark/torg enligt 
detaljplan från 1932. Planen avser även möjliggöra en mer flexibel användning 
av den sk ”Proppsbacken”, vilken föreslås kunna användas för bostads-, 
kontors- och handelsändamål.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 2004-10-25 att ställa ut ovanstående detaljplan 
för granskning. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.     
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot förslaget. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-02-15 
 
Planförslaget har under tiden 2004-12-06 – 2005-01-10 varit utställt för 
granskning enligt PBL 5:25. Under utställningstiden har tre yttrande inkommit. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-01-24 § 7 att efter smärre justeringar över-
lämna upprättat förslag för detaljplan till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättat förslag för detaljplan för del av Bergkvara 2:1 (norra hamnen) 
    samt Spelet 10 och 11 (Proppsbacken), Bergkvara. 
-----  
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AU § 38/05 
KS § 117/04 
BB § 2/ 04/KS0006 
Samarbete mellan räddningstjänsterna i Emmaboda och Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist.  
 
Emmaboda och Torsås kommuner har sedan år 2000 och fram till 2004-08-31 
haft en överenskommelse om gemensam ställföreträdande räddningschef. 
 
På grund av att ordinarie räddningschefs i Emmaboda tjänstledighet har 
Emmaboda och Torsås kommun fått teckna ett nytt samarbetsavtal. 
 
Torsås kommun förbinder sig att svara för ledningen av räddningstjänsten i 
Emmaboda kommun inom ramen för sammanlagt 0,5 räddningschef och 1,0 
ställföreträdande räddningschef. Emmaboda kommun ska i genomsnitt under 
avtalsperioden, ha tillgång till hälften av denna ledningsresurs. 
Se vidare aktbilaga.  
 
Avtalet gäller från avtalets undertecknande till den tidpunkt när en ordinarie 
räddningschef finns på plats i Emmaboda, dock längs till och med 2005-07-10. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till avtal mellan Torsås kommun och Emmaboda kommun 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun- 
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna avtalet. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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AU § 39/05 05/KS0036 
Övriga frågor – Bostadsanpassningsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Assistent Anita Eriksson informerar om ett pågående bostadsanpassnings- 
ärende i Bergkvara. 
 
Byggnadskontoret förslag till lösning är att till befintligt bostadshus bygga till en 
flyttbar bostadsmodul samt teckna ett avtal med fastighetsägaren till bostads-
huset. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna byggnadskontorets förslag till lösning samt 
 
att teckna avtal med fastighetsägaren. 
----- 
Exp till: 
Byggnadskontoret  
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AU § 40/05 05/KS0004 
Informationsfrågor – Förfrågan om köp av mark 
 
Ärendebeskrivning 
 
Erbjudan har inkommit om att köpa mark på del av Torsås 6:1 enligt kartutdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att anta erbjudandet om köp av mark på fastigheten Torsås 6:1, 
     del av. 
----- 
Exp till: 
Tore Svensson, markägare 
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AU § 41/05 05/KS0042 
Markförsäljning Applerum 4:19 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om att få köpa mark på del av Applerum 4:19 i Torsås 
enligt kartutdrag för uppförande av bostadhus och verkstadslokal.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att låta kommundirektör Bo Lönnqvist arbeta vidare med ärendet. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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AU § 42/05 
KS § 17/05 
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. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson medverkar vid 
Regionförbundets Primärkommunala nämnds sammanträde 2005-02-03 där 
frågan om finansiell samordning kommer att diskuteras. 
 
Ett beslut om att delta i finansiell samrodning samt eventuella synpunkter skall 
vara Kalmar Läns Allmänna Försäkringskassa tillhanda senast 2005-02-28. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om en eventuell 
     deltagande i finansiell samordning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att upprätta ett  
     yttrande till svar. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 

 

 


