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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 19 april 2005, kl. 08.30 – 12.15 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande  
 Mona Magnusson, m 
 Siv Eriksson, s  
 Ingemar Skotheim, s tjg ers 
  
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Sven-Olof Blad, KLT § 92 
 Karl-Johan Bodell, KLT § 92 
 Katharina Seijsing, KLT § 92 
 Titti Nilsson, KLT § 92  
 Rune Fransén, teknisk chef § 92 
  
   
    
  
Utses att justera Ingemar Skotheim                                             Siv Eriksson § 84 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-04-25 
plats och tid  
  
Underskrifter  Paragrafer 81 - 93   

    
    
 Sekreterare Yvonne Nilsson  
    
    
 Ordförande Håkan Algotsson   
     
   
 Justerande Ingemar Skotheim                    Siv Eriksson § 84 
   
   
                                                                    ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Kommunstyrelsens  
Arbetsutskott 

  

    

Sammanträdesdatum 2005-04-19   
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-04-25 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2005-05-10 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Yvonne Nilsson, assistent   
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AU § 81/05  05/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.  
 
Länsstyrelsen Kalmar län avslår ansökan om bidrag till bygdespelet i Gullabo 
hembygdspark. 
 
Informationsmöte 2005-04-26 kl 18.30 foajén i nya kommunhuset, angående 
planerade trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 513 i Torsås, delen bron vid 
Vallmansgöl och tätortens början i söder.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----    

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 3 av 14  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2005-04-19 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

AU § 82/05 05/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.   
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
 att delgivningen.    
----- 
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AU § 83/05  05/KS0060 
Månadsuppföljning av nämndernas budget mars 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget februari 2005. Se vidare 
aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen. 
----    
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AU § 84/05  04/KS0186 
Försäljning Övraby 1:219 ”Övrabyladan” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Torsås Fastighets AB om att få ett godkännande  
för slutlig försäljning av Övraby 1:219 ”Övrabyladan”. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
 att godkänna slutlig försäljning av Övraby 1:219 ”Övrabyladan”. 
 
Jäv 
 
Ledamot Ingemar Skotheim, s deltar ej i beslutet. 
----    
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AU § 85/05 05/KS0005 
Pensionsavgång teknisk chef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Rune Fransén meddelar att hans anställning inom Torsås 
kommun kommer att upphöra 2005-07-01 pga pensionsavgång.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 86/05 04/KS0088 
Revidering av nämndernas reglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har enligt personuppgiftslagen (PUL) att fastställa ansvaret 
för de personregister och personuppgifter som bearbetas inom nämnderna. 
 
Med anledning härav kompletteras samtliga nämnders reglemente med att 
varje nämnd ansvar för behandling av personuppgifter i enligt med Person- 
uppgiftslagen (PUL).  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna revidering av samtliga nämnders reglemente med att varje  
     nämnd ansvarar för behandling av personuppgifter i enligt med Person- 
     uppgiftslagen (PUL). 
----- 
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AU § 87/05  
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 2005-01-25: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Synpunkter från Lantbrukarnas riksförbund, moderaterna Torsås,  
centerpartiet  Torsås, Torsås socialdemokratiska Arbetarekommun, 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden har inkommit. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt Kerstin Ahlberg, miljökontoret att sammanställa inkomna  
     synpunkter samt 
 
att överlämna sammanställningen till arbetsutskottet senast 2005-05-31. 
----- 
Exp till: 
Kerstin Ahlberg, miljökontoret 
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AU § 88/05  
AU § 222/04  04/KS0259 
Upphandling sotning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skorstensfejarmästare Gunder Magnusson befattningen som skorstensfejar-
mästare i Torsås upphör 2005-06-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2004-12-14 § 222 att uppdra åt kommundirektör Bo 
Lönnqvist att påbörja rekrytering av ny skorstensfejarmästare. 
 
Vid dagens sammanträde ger kommundirektör Bo Lönnqvist en lägesrapport 
gällande pågående upphandling av sotning. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enl 6 kap 2 § SekrL 
  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 89/05  
AU § 24/05  
AU § 206/04  04/KS0251 
Torsås 5:97 ”Cupolen” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2004-11-23 § 206 att infordra anbud på köpa av 
fastigheten Torsås 5:97 ” Cupolen” i Torsås. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2005-01-25 § 24 har inga anbud inkommit, 
varvid arbetsutskottet beslutar att infordra anbud på rivning av fastigheten. 
 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Bo Lönnqvist att anbud 
har inkommit gällande köp av fastigheten samt gav även en lägesrapport 
gällande pågående upphandling av rivning. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enl 6 kap 2 § SekrL 
  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande pågående upphandling av rivning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastigheten ej ska säljas. 
----- 
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AU § 90/05  
KF § 36/03 03/KS0099 
Motion – om mastfria zoner i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöpartiet de Gröna, genom ledamoten Jessica Lundgren hemställer i en 
motion: 
 
att Torsås kommun gör en miljökonsekvensbeskrivning innan byggnation av 
mobilmaster tillåts, där såväl hälsorisker, miljöproblem som landskapsbild 
beaktas. Särskild vikt läggs vid förskolor, skolor och vård- och 
omsorgsboenden. 
 
att Torsås kommun ser till att skapa mobilmastfria zoner, där påverkan även 
från andra störningskällor minimeras. Dvs. skapa lågstrålande zoner i 
kommunen. Detta bör även inarbetas i översiktsplaner. 
 
att Torsås kommun vid beviljande av tillstånd för byggande av mobilmaster, 
knyter villkor om uppföljning av masternas påverkan på människor och miljö, till 
fortsatt drift av masterna, samt att en kortare avtalstid gäller. 
 
att  Torsås kommun för minimera mobilmaster skall ålägga de olika bolag som 
vill bygga/sätta upp master att samordna placeringen innan tillstånd/bygglov 
ges. 
 
Ledamot tillika byggnadsnämndens ordförande Anders Walterson, c, påpekar 
att tredje att-satsen är olaglig.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2003-04-23: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden samt 
miljönämnden för beredning.     
 
Arbetsutskottets behandling    
 
Svar har inkommit från byggnadsnämnden och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att sammanställa 
     inkomna svar samt 
 
att återkomma med svar till kommunstyrelsen med hänvisning till inlämnade  
     svar från byggnadsnämnden och miljönämnden. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson  
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AU 91/05  

AU § 154/04  

KF § 37/04 04/KS0151 
Medborgarförslag – Angående kommunens ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående kommunens ekonomi från Lennart Adolfsson 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Hans Wendell, c yrkar att remissen går till kommunstyrelsens revisorer. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner att yrkandet vunnit bifall. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
     revisorer för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att ta kontakt med Komrev för en 
     utredning av medborgarförslaget. 
 
Arbetsutskottets beredning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson redogör för sitt förslag till 
svar på inlämnat medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotssons redovisar sitt förslag till 
     svar på inlämnat medborgarförslag vid nästa kommunstyrelsesamman-  
     träde. 
----- 
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AU § 92/05 05/KS0032 
KLT 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sven-Olof Blad, Karl-Johan Bodell, Katarina Seijsing, Titti Nilsson samtliga 
från KLT och teknisk chef Rune Fransén informerar om dagsläget för 
kollektivtrafiken i Torsås kommun. 
 
Flextrafik infördes som ett komplement för ökad kollektiv service. Alla i 
kommunen kan beställa en bussresa till låg kostnad. Men det har varit svårt 
att nå ut med budskapet att få folk att åka mer buss. 
 
Under 2004 var det 63 kontant betalande resenärer, men många skol-
ungdomar utnyttjar möjligheten att åka till kompisar men då används 
busskort och blir inte noterade i statistiken. 
 
För att marknadsföra kollektivtrafiken planerar KLT att under hösten skicka 
ut ett nytt lättläst informationsblad samt att eventuellt  öppna ett försäljnings-
ställe i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KF § 93/05 05/KS0082 
Testamente från makarna Lilian och Torsten Antonsson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Makarna Lilian och Torsten Antonsson har i testamente daterat 2001-02-06 
förordat att 1 000 000 kronor ur deras kvarlåtenskap skall tillfalla Korre-
spondensgymnasiet i Torsås, för inrättande av en fond. 
 
75 % av den årliga avkastningen ska användas till stipendier till skolans 
avgångselever samt till kulturresor för skolans samtliga elever. Kapitalet ska 
vara placerat i Handelsbanken Fonder. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att tacksamt mottaga testamenterade medel, 1 000 000 kronor i enlighet  
     med testamente daterat 2001-02-06. 
----- 

 


