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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 17 maj 2005, kl. 08.30 – 12.00 
  
Beslutande Roland Swedestam, s ordförande  
 Anders Walterson, c 
 Mona Magnusson, m 
 Siv Eriksson, s  
 Irma Folkesson, c 
 Evy Svensson, m, ej tjg ers, tjg ers § 123 - 125 
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Kent Johansson, ordförande Bergkvara AIF § 111 
 Mats Elgqvist, Kustmiljögruppen § 117 
 Håkan Larsson, Kustmiljögruppen § 117  
 Leif Lindberg, Kustmiljögruppen § 117 
 Birgitta Hedvall, Kustmiljögruppen § 117 
 Ulf Svensson, Kustmiljögruppen § 117 
 Rune Fransén, teknisk chef § 117-119 
 Michael Foleby, stf räddningschef § 120 
     
  
Utses att justera Mona Magnusson 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-05-23 
plats och tid  
  
Underskrifter  Paragrafer 111 - 125  

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

Kommunstyrelsens  
Arbetsutskott 

  

    

Sammanträdesdatum 2005-05-17   
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-05-23 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2005-06-14 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Yvonne Nilsson, assistent   
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AU § 111/05  05/KS0088 
Ansökan om bidrag Bergkvara AIF 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kent Johansson ordförande i Bergkvara AIF informerar om föreningens 
aktiviteter under 2005.  
 
Bergkvara AIF kommer 2005-07-23 att anordna en vattenfestival på Dalskär   
samt en landskamp 2005-10-12 mellan Sverige-Tyskland på Hagaborg i 
Bergkvara.  
 
Kent Johansson efterhör om intresse finns för ett samarbete från kommunens 
sida i samband med vattenfestivalen och landskampen i Bergkvara. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att tillsammans med chefsgruppen 
     utarbeta ett förslag till gemensam finansiering,  
 
i övrigt notera informationen. 
----    
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AU § 112/05  05/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.   
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----    
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AU § 113/05  05/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.   
 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma vid Kalmar Läns Trafik AB 2005-06-15 i 
Högsby föreligger. 
 
Byggnadsnämnden i Torsås inbjuder till informationsmöte 2005-05-23 i foajén, 
nya kommunhuset gällande ny detaljplan för Torsås sågverksområde (Södra 
Timber AB) och industriområdet söder därom. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----    
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AU § 114/05 05/KS0089 
Markförsäljning Kajutan 1, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om att få köpa fastigheten Kajutan 1 i Bergkvara, för 
uppförande av bostadshus.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna en försäljning av fastighet Kajutan 1 i Bergkvara 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
----- 
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AU § 115/05 05/KS0018 
Förköpsyttrande Segelmakaren 4 och Segelmakaren 6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheterna Segel-
makaren 4 och Segelmakaren 6 i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet 
 
Segelmakaren 4 och 
Segelmakaren 6 
  

 
Köpehandling 
 
Köpebrev 
2005-04-01 

 
Köpesumma 
 
500 000 kronor (fem- 
hundratusen kronor) och 
500 000 kronor (fem- 
hundratusen kronor) 

_ _ _ _ 
Exp. till: 
Handelsbanken 
Helen Skogersson 
Box 147 
385 22 Torsås   
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AU § 116/05  

KS § 77/05  

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. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om att anbud har inkommit och att 
sammanställning pågår. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-05-03: 
 
att bemyndiga arbetsutskottet att slutföra upphandlingen angående sotning.  
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist ger en lägesrapport i ärendet. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enl 6 kap 2 § SekrL. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 117/05  
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 2005-04-19: 
 
att uppdra åt Kerstin Ahlberg, miljökontoret att sammanställa inkomna  
     synpunkter samt 
 
att överlämna sammanställningen till arbetsutskottet senast 2005-05-31. 
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forts § 117, Kustvårdsplanen 
 
 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Vid dagens sammanträde informerade Mats Elgqvist, Håkan Larsson, Leif 
Lindberg, Birgitta Hedvall, Ulf Svensson från Kustmiljögruppen och teknisk 
chef Rune Fransén om inkomna synpunkterna från remissvaren gällande 
kustvårdsplanen. 
 
LRF önskar ett ökat samråd med lantbrukarna. 
 
Sammanfattning av remissvaren: 
 
* stödjer planen 
* kommunalt personell resurs 
* finansiering budgeteras 
* arbetsgrupp i kommunal regi samt representanter från kustmiljögruppen. 
 
Kustmiljögruppen kommer att ta fram en åtgärdsplan inklusive kostnads-
beräkning utifrån prioriteringarna i kustvårdsplanen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
att VA-lösning för området söder om Bergkvara, Skäppevik, Järnsida och 
     Södra Kärr gäller en lokal lösning dvs lokala reningsverk samt 
 
att beslut om övriga synpunkter tas efter det att Kerstin Ahlberg, miljö-  
     kontoret sammanställt de inkomna remissvaren. 
----- 
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AU § 118/05 05/KS0090 
Kendrion Spring Systems AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Rune Fransén informerar om att önskemål från Mats Lundberg, 
Kendrion Spring Systems AB finns om att få sätta upp ett staket med till-
hörande grindar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att förhandla med KB Triangeln gällande marklösen. 
----- 
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AU § 119/05  05/KS0091 
Upptagande av lån, enskilda vägar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Rune Fransén informerar om att vintern har tagit hårt på 
beläggningen på de enskilda vägar i kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja upplåning med en limit på 900 000 kronor till tekniska nämnden för  
     beläggning av enskilda vägar. 
 ----- 
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AU § 120/05 05/KS0085 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
inom Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt 3 kap 3 § och 3 kap 8 § i lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska det för 
varje kommun finnas ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
rättningstjänst.  
 
Detta handlingsprogram ska antas av kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod. 
 
I programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för 
olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Det 
ska visa vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig, för att göra 
sådana insatser. Förmågan ska redovisas såväl med avseende på för-
hållandena i fred som under höjd beredskap. 
 
I programmet ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är 
ordnad och hur den planeras. 
 
Kommunen har valt att göra ett gemensamt program för räddningstjänst och 
förebyggande verksamhet. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att sända ut upprättat förslag till handlingsprogrammet på remiss till  
     Emmaboda och Kalmar kommun, räddningstjänsten Östra Blekinge,  
     Länsstyrelsen i Kalmar, kommunalteknik, miljönämnden och byggnads- 
     nämnden i Torsås samt till skorstensfejarmästaren i Torsås kommun, 
 
att remissyttrande ska vara inlämnade senast 2005-08-01till kommun-  
     kansliet i Torsås. 
----- 
Exp till: 
Emmaboda kommun 
Kalmar kommun 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 
Länsstyrelsen i Kalmar 
Kommunalteknik 
Miljönämnden 
Byggnadsnämnden 
Skorstensfejarmästare i Torsås kommun 
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AU § 121/05 05/KS0092 
Dispositionsavtal Söderåkra 6:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ägare till fastigheten Söderåkra 6:10 anhåller om markdisposition av ett 
område på del av Söderåkra 6:14. Området är cirka 600 kvm. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna föreliggande dispositionsavtal samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och  
     kommundirektör Bo Lönnqvist att underteckna avtalet. 
 ----- 
Exp till: 
Fastighetsägare till Söderåkra 6:10 
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AU § 122/05 05/KS0006 
Räddningstjänstens framtida organisation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om räddningstjänstens framtida 
organisation – inriktning för det fortsatta arbetet. 
 
Räddningstjänsten i Emmaboda och Torsås kommuner har sedan flera år 
delat ledningsresurser. Genom vakanser i ledningsorganisationen under 
senare tid har detta samarbete fördjupats samtidigt som lednings-
organisationen inte har varit bemannad fullt ut.  
 
Ett nytt läge har nu uppstått genom att räddningschefen i Emmaboda har 
sagt upp sin anställning i kommunen från och med den 1 juli 2005. 
Kommunledningarna i de två kommunerna, i form av kommunstyrelse- 
presidierna, har därför fört diskussioner om hur det framtida samarbetet om 
räddningstjänsten kan utformas för att garantera resurser, kvalitet och 
kompetens inom räddningstjänstens verksamhetsområde i de två 
kommunerna. Se vidare aktbilaga. 
  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 123/05 05/KS0018 
Förköpsyttrande Bryggaren 2, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheterna Bryggaren 2 
i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet 
 
Bryggaren 2 
  
  

 
Köpehandling 
 
Köpeavtal 
2005-05-06 

 
Köpesumma 
 
780 000 kronor (sju- 
hundraåttiotusen kronor)  

_ _ _ _ 
Exp. till: 
Bergkvara Legoproduktion AB 
Ängsvägen 1 
385 41 Bergkvara   
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AU § 124/05 04/KS0063 
Planering av förbifarten söder om Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s initierar frågan om 
planeringen av förbifarten söder om Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att kontakta Vägverket för en träff  
     angående förbifart Torsås. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist  
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AU § 125/05 05/KS0007 
Företagsbesök 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Mona Magnusson, m initierar frågan om företagsbesök för leda-
möterna i arbetsutskottet. En hel dag per år ska ledamöterna besöka ett antal 
företag i kommunen.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att upprätta ett förslag till  
     företagsbesök. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist  

 


