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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 6 september 2005, kl. 08.30 – 12.30 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c ordförande  
 Roland Swedestam, s 
 Anders Walterson, c 
 Mona Magnusson, m  
 Evy Svensson, m  
    
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Mikael Jakobsson, Mistwind AB § 185 
 Jan Andersson, miljöchef § 193 - 195 
 Mikael Nilsson, miljökontoret § 193 
 Annika Persson-Åberg, miljökontoret § 193 
   
   
   
   
   
     
  
Utses att justera Mona Magnusson 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-09-08 
plats och tid  
  
Underskrifter  Paragrafer 185 - 197  

    
    
 Sekreterare Yvonne Nilsson  
    
    
 Ordförande Håkan Algotsson   
     
   
 Justerande Mona Magnusson 
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AU § 185/05  05/KS0131 
Mistvind AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mikael Jakobsson, Mistvind AB ger en information om verksamheten i 
Bergkvara hamn. 
 
Mistvind har verksamhet i Bergkvara hamn sedan 2001. 
 
Bolaget är registrerat i Bergkvara och har två anställda från orten. Bolaget har 
båten SVEA och en servicebil. 
 
Verksamhet tills nu: 
* Båttrafik till och från Utblicken 
* Båtverksamhet för Airicole för andra aktiviteter  
* Avprovning av SASH systemet. 
 
För att få en långsiktig förankring behöver verksamheten fasta lokaler där 
investeringar görs i egna lokaler. Önskemål finns att förvärva den del av 
fastigheten där uthusen ligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet tas upp i kommunstyrelsen för ställningstagande av en eventuell  
     markförsäljning samt 
 
i övrigt notera informationen. 
----    
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AU § 186/05  05/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.   
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 187/05  05/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.  
 
Kalmarsunds Gymnasieförbund inbjuder till ”Hur gör vi fler gymnasister till 
företagare” den 7 oktober 2005 i Kalmar.   
 
Torsås Kustmiljögrupp anordnar en kustmiljökonferens i Bergkvara 27 – 28 
september 2005. 
 
MiljöfordonSyd ger en information om miljöbilar och tankställen för förnybara 
bränslen på Möre Resurscenter 12 september 2005 kl 14.00. 
 
Inbjudan från Regionförbundet i Kalmar angående Fossilbränsle fri region, den 
14 september 2005 kl 10.00 i Kalmar. 
 
Regionförbundet inbjuder till RUPEN 3 november 2005 kl 18.00-20.30. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson deltar i Kalmarsunds  
     Gymnasieförbund ”Hur gör vi fler gymnasister till företagare” den 7 oktober  
     2005 i Kalmar, 
 
att ledamöter Roland Swedestam, s och Mona Magnusson, m medverkar vid 
     kustmiljökonferensen i Bergkvara 27 – 28 september 2005, 
 
att ledamöter Roland Swedestam, s och Mona Magnusson, m medverkar vid  
     MiljöfordonSyds information den 12 september 2005, 
 
att kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson deltar i Fossilbränsle fri  
     region den 14 september 2005 i Kalmar, 
 
i övrigt notera delgivningen. 
----    
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Ledamot Roland Swedestam 
Ledamot Mona Magnusson 
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AU § 188/05  05/KS0134 
Torsås 53:9, Kalmarvägen 6, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fastigheten Torsås 53:9 hyrs idag ut till gymnasieelever. Huset är i stor behov 
av en upprustning. 
 
Kostnadsberäkning på renovering av fastigheten Torsås 53:9 från byggnads-
ingenjör Christer Franzén föreligger. Se vidare aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun löser ut fastigheten från Isakssonska fonden, 
 
att finansiering av renoveringen av fastigheten Torsås 53:9 upptas i samband  
     med budgetarbetet 2006. 
------ 
Exp till:  
Budgetberedningen    
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AU § 189/05 05/KS0128 
Angående förskoleverksamheten i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Laila Petersson Skogsgläntan, Carola Jerse Smultronet och Sol-
Britt Håkansson Eklövet föreligger angående förskoleverksamheten i Torsås.  
 
Förskole- & skolplanen 2004-2006, betonar i sina mål om att arbeta före-
byggande med elevhälsa, betydelsen av motion och goda kostvanor samt att 
förskolan ska profilera sig. 
 
Laila Petersson, Carola Jerse och Sol-Britt Håkansson har arbetat fram en 
profilering som de redovisar i inkommen skrivelse. Se vidare aktbilaga. 
  
 Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna inkommen skrivelse till barn- och utbildningsnämnden för  
     yttrande.  
 -----  
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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AU § 190/05  
AU § 135/05 05/KS0048 
Ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
HS Naturbruksgymnasium AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och 
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun fr.o.m den  
2 januari 2006.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-05-31: 
 
att överlämna ärendet till barn och utbildningsnämnden för synpunkter på  
     ansökan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-09-06 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2005-08-25 § 49 att tillstyrka ansökan 
från Hushållningssällskapet Naturbruksgymnasium AB. Se vidare aktbilaga. 
 
Ledamöter Roland Swedestam, s och Anders Walterson c yrkar bifall till 
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande vilket innebär avslag på ansökan 
från Hushållningssällskapet Naturbruksgymnasium AB. 
 
Yttrande från Torsås kommun ska vara Skolverket tillhanda senast den 15 
september 2005. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ansluta sig till Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande vilket innebär  
     avslag på ansökan från Hushållningssällskapet Naturbruksgymnasium AB. 
----- 
Exp till: 
Skolverket 
Registrator 
106 20 Stockholm 
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AU § 191/05 
AU § 151/05 05/KS0105 
Förlängning båtavtal - Garpens Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Garpens Vänner hemställer om att nuvarande båtavtal mellan Torsås kommun 
och Garpens Vänner förlängs att gälla ytterligare under en fem (5) års period.   
 
Under de fem (5) år som gått har ett stort antal besökare till Vindkraftutställ- 
ningen, turister och invånare i Torsås kommun getts möjligheten att få en bild 
av hur ett nytt energisystem växer fram. 
 
Utvecklingen går vidare och Vindkraftsparken kommer att ytterligare byggas ut 
samtidigt som vi fått en forskningsstation på den gamla fyren Utgrunden.  
 
Allt detta kommer att medföra att intresset för vindkraft inom regionen blir allt 
större och att möjligheterna till att även i fortsättningen kunna följa utvecklingen 
inte minskar. 
 
Garpens Vänner planerar en ombyggnad av båten Kronan i samråd med 
vindkraftbolagen för att kunna transportera och sätta ombord besökare på 
forskningsstationen. Båten kommer att anpassas till en dockningsanordning 
som för närvarande byggs och som säkerställer en bra angöring. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-08-09:  
 
att Torsås kommun är positiva till att nytt avtal tecknas samt 
 
att en ekonomisk redovisning önskas av de fem (5) åren som avlöpt.  
 
Arbetsutskottets behandling 2005-09-06 
 
Ekonomisk redovisning för åren 2001-2005 från Garpens Vänner föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar förslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att teckna ett 3-årigt båtavtal med Garpens Vänner, 
 
att årlig ekonomisk rapport ska inlämnas samt 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget. 
----- 
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AU § 192/05 05/KS0135  
Avsiktsförklaring Vägverket Region Sydöst Regional samling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nedanstående avsikter är Region Sydösts bidrag till Nationell samling. 
Avsiktsförklaringen innefattar inte regionens totala arbete utan utgör en 
fokusering på ett antal områden med fokus på det transportpolitiska delmålet 
för trafiksäkerhet 2007. Ambitionen är att samtliga avsikter ska vara genom-
förda vid 2007 års utgång. Avsiktsförklaringen ska ses över och uppdateras 
årligen. 
 
* Fysiska åtgärder 
* Påverkansåtgärder 
* Krav på egna transporter (tjänsteresor) 
* Nyupphandlade entreprenader, transporttjänster och fordon. 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till trafiknämnden för yttrande. 
----- 
Exp till: 
Trafiknämnden 
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AU § 193/05  

AU § 183/05  

AU § 149/05  

KF § 49/05  

KS § 120/05  

AU § 140/05  

AU § 117/05  

AU § 87/05  

AU § 20/05 04/KS0239 
Kustvårdsplanen 
 
Ärendebeskrivning 
 
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. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-06-15 § 49 att anta kustvårdsplanen. 
  
Arbetsutskottets behandling 2005-08-09: 
 
Kerstin Ahlberg, miljökontoret redogör för den åtgärdsplan som Kustmiljö-
gruppen tagit fram utifrån prioriteringarna i kustvårdsplanen. 
 
Prioriterade kustmiljöåtgärder under år 2005: 
Kvävemur, Kroka, 60 000 kronor 
Vassröjning, Ängaskär, 75 000 kronor 
Fiskeförbättrande åtgärder, 50 000 kronor 
Skötsel och tillsyn av anlagda våtmarker, 50 000 kronor 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-08-09: 
 
att uppdra åt Kerstin Ahlberg, miljökontoret att till nästa arbetsutskotts  
     sammanträde 2005-08-23: 
 
     redovisa samtliga våtmarker som finns i Torsås kommun, 
     ta fram en åtgärdsplan för skötsel av befintliga våtmarker samt 
     se över bidragsmöjligheten för finansiering av åtgärderna i Kustvårds- 
     planen. 
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forts § 193/05, Kustvårdsplanen 
 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-08-23 
 
Kerstin Ahlberg, miljökontoret ger en redovisning av möjliga vägar att söka 
medel för åtgärder i näringsreducerande syften samt precisering av tillsyn 
och uppföljning av våtmarker. Se vidare aktbilaga. 
 
Tänkbara offentliga finansiärer av åtgärder är Jordbruksverket (landsbygds-
stöd som kan sökas via Länsstyrelsen), Länsstyrelsens EUs våtmarksstöd 
samt medel till lokala naturvårdsprojekt. Dessa stöd kräver delfinansiering av 
Torsås kommun.  
 
EUs miljöfond LIFE, delen Miljöskydd, kan ge stöd för åtgärder som miljö-
hänsyn vid markplanering, vattenskydd, minskad miljöpåverkan från 
näringslivet, avfallshantering och minskad miljöpåverkan från produkter. 
Pengarna söks hos Naturvårdsverket senast den 31 oktober 2005. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting ingår i Miljörådet. De har intresse att 
kommuner eller andra aktörer med ett lokalt eller regionalt perspektiv bidrar 
med idéer och projekt. Ansökan om medel senast den 26 september 2005. 
 
Medel för kvävemur, Kroka, 60 000 kronor finns avsatta i miljönämndens 
budget. 
Vassröjning, Ängaskär och genomgång av enskilda avlopp pågår. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-08-23: 
 
att uppdra åt Kerstin Ahlberg att kontakta markägaren vid oklarheter av  
     skötsel av våtmarkerna, 
 
att finansiering av skötsel och tillsyn av våtmarker tas med i miljönämndens 
     budget 2006, 
 
att bjuda in Mikael Nilsson, miljökontoret till nästa arbetsutskott för en  
     redovisning av fiskeförbättrande åtgärder samt 
 
att bjuda in Annika Persson-Åberg, miljökontoret till nästa arbetsutskott för  
     en genomgång av den inventering och översyn av enskilda avlopp som  
     gjorts, 
 
i övrig notera informationen. 
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forts § 193/05, Kustvårdsplanen 
 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-09-06 
 
Mikael Nilsson, miljökontoret ger en informerar om de pågående fiskeför-
bättrande åtgärder i Torsås kommun: 
 
* Omlöp/borttagande av vandringshinder,  Ådholmen är klart 
* Vid Gloen, Ragnabo pågår fiskevårdande åtgärder för att stoppa  
   minskningen av gädda och abborre. 
 
Annika Persson-Åberg projektanställd på miljökontoret ger en information om 
pågående avloppsinventering. 200 enkäter är utskickade, 92 st är besiktade 
varav 21 st ska åtgärdas omgående. Avloppsinventeringen kommer att pågå 
i första hand året ut. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 194/05  05/KS0049 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommuns gällande hälsoskyddsföreskrifter trädde i kraft i oktober 1985. 
En ändring har skett (1992) då begränsning om tomgångskörning skärptes från 
3 till 1 minut inom detaljplanelagda områden samt benämningen detaljplan 
ersatte tidigare benämningar stads- och byggnadsplan. 
 
Då regelverket (miljöbalken mm) har genomgått en del förändringar sedan 
1985 kan det vara lämpligt att revidera befintliga föreskrifter eller helt ersätta 
med nya. 
 
Stöd för att utfärda lokala hälsoskyddsföreskrifter finns i miljöbalkens 9 och 14 
kap samt i förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Miljöchef Jan Andersson informerar om att miljökontoret har sedan 2000 
påbörjat översynen av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Förslag har varit 
ute på remiss till de som ansetts särskilt berörda. Inkomna yttrande har 
beaktats i det vidare arbetet. 
 
Miljönämnden beslutar 2005-02-16 § 1 att hemställa att kommunfullmäktige 
antar nya lokal hälsoskyddsföreskrifter enligt aktbilaga ”Lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås kommun” daterad 2005-
02-02. Befintliga föreskrifter ska samtidigt upphöra att gälla.  Då beslut fattas i 
kommunfullmäktige ska detta meddelas Länsstyrelsen för kungörelse och 
tryckning. 
 
Önskemål från ledamot Anders Walterson, c att komplettera 4 § pkt 3 med orm, 
skorpioner och giftiga spindlar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar att, texten vid vatten-
drag gäller skyddsavstånd på minst 6 m tas bort från 8 §. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att texten vid vattendrag gäller skyddsavstånd på minst 6 m tas bort från 8 §, 
 
att anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter enligt aktbilaga ”Lokala föreskrifter 
     för att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås kommun” daterad  
     2005-02-02.  
-----    
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AU § 195/05 05/KS0117 
Eolus Vind AB, Vindkraftverk Ekaryd 3:16 
  
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsnämnden gav Eolus Vind AB bygglov för ett vindkraftverk på 
fastigheten Ekaryd 3:16 2005-04-25. 
 
Miljönämnden beslutar 2005-06-16 § 45 att med stöd av miljöbalken 1 kap 1 §, 
2 kap 4 § samt 26 kap 9 § förbjuda Eolus vind AB att i nuläge uppföra och 
bedriva vindkraftsanläggning på fastigheten 3:16 
 
Miljönämnden anser att en översiktsplan (motsvarande) över inlandsregionen 
av kommunen först ska utarbetas. I denna plan bör framgå var och hur vind- 
kraftverken i området ska utformas för att uppnå störst samhällsekonomisk 
nytta med minimal störning för hälsa och miljö. För det aktuella området saknas 
en sådan plan. 
 
Miljönämnden beslutar vidare att till kommunstyrelsen hemställa att en över-
siktsplan (motsvarande) över de områden som inte tidigare berörts ur vind-
kraftsperspektiv arbetas fram och antas till ledning för framtida etablering av 
vindkraft. I dagsläget finns ett tillägg till översiktplan antagen 2002-09-25 § 56 
om vindkraft men denna behandlar endast den kustnära zonen (upp till ca 5 km 
från kusten). Se vidare aktbilaga. 
 
 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utöka översiktsplanen längre västerut för vindkraftverk, 
 
att inga invändningar föreligger mot placeringen av vindkraftverk på fastigheten 
     Ekaryd 3:16. 
----- 
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AU § 196/05 05/KS0104 
Smålandskustens hamnar – framtida samverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet och berörda kommuner avser att tillsammans genomföra en 
fördjupad studie av den potential till samverkan som finns mellan Smålands-
kustens fem hamnar (de kommunal hamnarna i Bergkvara, Kalmar, Oskars-
hamn och Västervik samt Södras hamn i Mönsterås).    
 
Studien bör ha fokus på förutsättningarna att hitta möjliga samarbetsområden 
för transporter av gods på fartyg till och från Smålandskustens hamnar. Särskilt 
angeläget är att identifiera områden där ett framtida samarbete kan ge upphov 
till positiva synergieffekter. 
 
Kontaktpersoner hos uppdragsgivarna är Håkan Brynielsson och Per Ålind, 
Regionförbundet: Kyrre Dahl, Kalmar kommun; Thomas Nilsson, Mönsterås 
kommun; Bertil Eifrém, Oskarhamns kommun; Håkan Algotsson, Torsås 
kommun och Bruno Nilsson, Västerviks kommun. 
 
 Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till ett samarbete med länets hamnar. 
----- 
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AU § 197/05  
KS § 104/05   
AU § 141/05  
AU § 122/05 05/KS0006 
Räddningstjänstens framtida organisation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist informerar om planeringsmötet 2005-09-02 med 
Räddningstjänsten i Emmaboda.  
 
Arbetet fortlöper och nästa möte med arbetsgruppen sker 2005-09-29 och  
referensgruppen 2005-10-24. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


