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AU § 233/05  05/KS0004 
Information av Hans Kaldner ALMI Företagspartner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hans Kaldner ALMI Företagspartner informerar om projekt företagsutveckling i 
Torsås kommun.  
 
Möre ResursCentrum, Torsås kommun och ALMI har ett gemensamt intresse 
av tillväxt och förnyelse bland de små och medelstora företagen i kommunen. 
 
Genom att samordna dessa insatser och på ett effektivt sätt utnyttja respektive 
organisations möjligheter är målsättningen att med samordnande resurser 
kunna erbjuda kommunens företag en högre grad av service och tillgång till 
båda organisationernas nätverk, specifika kunnande och resurser.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att deltaga i projekt företagsutveckling i Torsås kommun samt  
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att tillsammans med Möre Resurs-  
     Centrum under våren 2006 besöka företagen i kommunen. 
----- 
Exp till: 
ALMI Företagspartner 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
Möre ResursCentrum 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 3 av 19  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2005-11-08 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

 
AU § 234/05  05/KS0170 
Ansökan om delfinansiering av rådgivnings- och nyföretagandeinsatser 
riktade till personer med utländsk bakgrund i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt en undersökning utförd av IFS Rådgivningscenter, Kalmar så represen-
terar personer med utländsk bakgrund 5 % av befolkningen i Torsås kommun 
och dessa har startat 13 % av företagen i kommunen (2002-2004).  
 
Förslag från ALMI Företagspartner är att under 2006 garanterar att lägga minst 
96 aktiva insatstimmar i Torsås kommun, där redan under 2005 (t o m sep-
tember) haft 25 rådgivningstimmar. Förutom de timmar som går åt för konkreta 
rådgivnings- och företagsstartsinsatser i kommunen, kommer ALMI att besöka 
lokala banker och andra aktörer för att stimulera till insatser för aktuell mål-
grupp, informera om vilka insatser som kan göras och hålla det lokala nätverket 
i gång. Dessutom kommer det att arrangeras minst ett offentligt informations- 
och inspirationsmöte.  
Löpande kommer rapportering ske till kommunen om de insatser som görs. 
Se vidare aktbilaga. 
 
För de insatser och det som i övrigt kan bli aktuellt inom Torsås kommun, 
ansöker ALMI Företagspartner om att Torsås kommun anslår 10 000 kronor 
som driftsbidrag för IFS under 2006. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att delta i projektet under 2006 samt  
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
----- 
Exp till: 
ALMI Företagspartner 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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AU § 235/05  05/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.   
 
Protokoll från miljönämnden 2005-10-19 § 58 angående begäran om anstånd 
med asfaltering i Bergkvara hamn föreligger. 
 
Protokoll från tekniska nämnden 2005-09-27 § 122 angående byggnation av ett 
infiltrationsvattenverk vid Väntorp föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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AU § 236/05  05/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.  
 
Regionförbundet inbjuder till de senaste uppdateringarna och rättsfallen – 
Kommunallagen i Kalmar 2006-02-01. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, medverkar vid samrådsmöte 
angående vindkraftpark vid Trolleboda, Karlskrona, 2005-11-11. 
 
Ledamot Mona Magnusson, medverkar vid utvecklingsdag för lokala folk- 
hälsoråd i Kalmar län, Kalmar, 2005-11-16. 
 
Onsdagen den 9 november 2005 kl 19.00, matsalen i Torsås anordnas en träff 
med anledning av den oroliga hösten med mycket skadegörelse i Torsås 
kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommunstyrelsens  
     vice ordförande Roland Swedestam medverkar vid de senaste upp- 
     dateringarna och rättsfallen, kommunallagen i Kalmar 2006-02-01 samt 
 
i övrigt notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommunstyrelsens vice ordförande Roland Swedestam   
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AU § 237/05 05/KS0141 
Granskning av delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapporten och dess innehåll och struktur har förbättrats sedan tidigare 
år. Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild av kommunens resultat per den 31 augusti 2005, 5,1 Mkr. 
 
Lagförändringen om god ekonomisk hushållning 2003/04:105 innebär att det 
numera är lagkrav på att formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för 
god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i 
delårsrapport och årsredovisning. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera granskningen av delårsbokslut 1 januari – 31 augusti 2005. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 238/05 04/KS0161 
Granskning av budget 2005 
 
Ärendebeskrivning 
   
Kommunens revisorer har givit Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse- 
Coopers i uppdrag att granska kommunens budget för år 2005. 
Granskningen har utförts parallellt i Borgholms, Mönsterås och Oskarshamns 
kommuner. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen. 
 
Granskningen visar bland annat att budgeten saknar plan för verksam-
heterna och att det saknas mål för verksamheterna utifrån god ekonomisk 
hushållning. Vidare konstateras att drifts- respektive investeringsbudgeten 
redovisas netto.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera granskningen av budgeten 2005. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 239/05 05/KS0018 
Förköpsyttrande Torsås 1:40 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheterna Torsås 
4:104, 1:113 och Torsås 5:92.  
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastigheterna 
 
Torsås 4:104, 1:113 och 
Torsås 5:98 
  

 
Köpehandling 
 
Fusionsplan 2005-04-04 

  

_ _ _ _ 
Exp. till: 
Södra Skogsägarna ekonomisk förening 
Inger Malmqvist 
351 89 Växjö   
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AU § 240/05  

KS § 137/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Karin Jonsson, 
Laduryd 1:8 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-06-28 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd beslutar: 
 
att avstyrka ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från  
     Karin Jonsson med anledning av att fastighetsägaren ej själv utför  
     sotningen . 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen tillika Räddnings-
nämnd besluta: 
 
att godkänna Leif Ohlsson för egensotning av fastigheten Laduryd 1:8, 
 
att anmärkningar enligt protokoll ska åtgärdas före nästa brandskyddskontroll. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 241/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Leif Persson, 
Slätafly 4:5 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-09-30 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen tillika Räddnings-
nämnd besluta: 
 
att avstyrka ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från  
     Leif Persson med anledning av anmärkningar i protokollet från Sotning &  
     Brandskydd Torsås . 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KS § 242/05  05/KS0130 
Medgivande för sotning av egen anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning från Kjell Svensson, 
Slätafly 4:19 har inkommit. 
 
Protokoll från Sotning & Brandskydd Torsås daterad 2005-09-30 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen tillika Räddnings-
nämnd besluta: 
 
att godkänna Kjell Svensson för sotning av egen anläggning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 243/05 05/KS0169 
Samrådsinbjudan - Detaljplan för Ragnabo 13:5 m fl fastigheter Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett detaljplaneförslag för fastigheten Ragnabo 13:5 m fl fastigheter är nu 
föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 20 §, normalt plan-
förfarande. 
 
Planområdet ligger ca 3 km norr om Bergkvara samhälle, mellan Norra 
Ragnabovägen och Kalmarsund. 
 
Syftet med planen är dels att justera planbestämmelser efter nuvarande 
markanvändning där bl a bebyggelse delvis ligger på park- och gatumark samt 
dels att möjliggöra större byggrätter då kommunalt vatten och avloppsnät 
numera finns utbyggt till och inom området. En förutsättning för förändringarna 
är att området i stort sett ska bibehålla sina speciella karaktärer av fritids-
område. 
Kommunen har för avsikt att ansöka om upphävande av strandskyddet hos 
Länsstyrelsen i samband med planläggningen. 
 
Byggnadsnämndens protokoll 2005-09-12 § 182 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag 
----- 
Exp till:     
Byggnadsnämnden 
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AU § 244/05  

KF § 72/05  

KS § 153/05  

AU § 177/05  98/KS0259 
Planärende – Nybyggnad sjöbodar Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Frågan angående planläggning av sjöbodar vid Bergkvara hamn initierades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2005-06-15 § 33. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-08-01 § 162, att hos kommunstyrelsen 
efterhöra om planarbetet ska fortsätta och vilket konto som ska belastas.   
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-09-28 
 
Christer Söderholm, kd yrkar återremittering av ärendet i avvaktan på besked 
om hur byggnadsnämnden bedömer ärendet. 
 
Lars Sjöholm, mp yrkar bifall till återremittering. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för 
     ytterligare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-11-08 
 
Protokoll 2005-10-24 § 203 föreligger från byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta tills vidare med planarbetet i Bergkvara hamn. 
----- 
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AU § 245/05 05/KS0172 
Skyltar och vägar inom industriområde  
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från företagarna inom industriområde 2 med anledning av det möte 
som varit mellan Torsås kommun och företagarna föreligger. 
 
Syftet med mötet var att enas om och hur skyltning ska se ut till kommunens 
olika industriområden. En total genomgång gjordes vilket utmynnade till att 
samtliga hänvisningsskyltar kommer at bytas samt att dessa placeras enligt 
den sträckning som vi vill att besökare och godstrafik ska köra till industri-
område 2. 
 
Samtidigt diskuterades frågan om en ny anslutningsväg från Bergkvaravägen 
till industriområde 2. Med anledning av de förändringar som gjorts  inom 
industriområde 2 bör denna väg prioriteras för att skapa en bra och riktig 
trafikmiljö i tätorten. 
 
Företagarna i industriområde 2 hemställer härmed till kommunstyrelsen att 
påskynda ärendet om nybyggnad av en anslutningsväg till kommunens 
industriområde. Företagarna i industriområdet bedömer att 75 % av all tung 
trafik kör via Bergkvaravägen. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inbjuda berörda fastighetsägare till ett informationsmöte angående ny  
     anslutningsväg från Bergkvaravägen till industriområde 2, 
 
i övrigt notera informationen. 
----- 
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AU § 246/05 05/KS0167 
Delårsbokslut 1 januari – 20 juni 2005,  Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riksdagen har enligt propositionen God ekonomisk hushållning i kommuner 
och landsting beslutat om vissa ändringar i kommunallagen som berör 
Regionförbudets i Kalmar län verksamhet. 
 
Bland annat ska fullmäktigeförsamlingarna, i likhet med årsbokslut även 
behandla delårsbokslut för kommunförbund utan fullmäktige. 
 
Regionförbundet i Kalmar län delårsbokslut 1 januari – 30 juni 2005 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Regionförbundets delårsbokslut 1 januari – 30 juni 2005.  
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 247/05  

AU § 218/05  

KS § 14/05  

AU § 234/04  

KF § 94/04 04/KS0249 
Motion – Starkare medborgarmakt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp, hemställer i en motion att Torsås kommun 
påbörjar ett arbete med att införa medborgarkontrakt i den kommunala 
verksamheten.  
 
Syftet med kontraktet ska vara att öka dialogen mellan politiker, tjänstemän och 
kommuninvånarna kring den kommunala verksamheten och att skapa tydlighet 
kring målsättningar, ambitionsnivåer och prioriteringar av offentliga tjänster. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamot Jessica Lundgren, mp utvecklar innehållet i motionen vid nästa  
     kommunstyrelsesammanträde. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp redogör för innehållet i sin motion – starkare 
medborgarmakt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-02-01: 
 
att utsända motionen på remiss till samtliga nämnder,   
 
att synpunkter skall vara inlämnade till kommunkansliet senast 2005-05-01. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-10-04 
 
Synpunkter föreligger från barn- och utbildningsnämnden, miljönämnden, 
tekniska nämnden, byggnadsnämnden, kultur och fritidsnämnden och 
socialnämndens ordförande Hans Wendell. 
Se vidare aktbilaga. 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 17 av 19  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2005-11-08 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
forts. § 247/05, Motion – Starkare medborgarmakt 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till socialnämnden för inhämtande av deras yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-11-08 
 
Sammanställning över inkomna yttrande från barn- och utbildningsnämnden, 
miljönämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden, kultur och fritids-
nämnden och socialnämnden föreligger. 
 
Med hänvisning till att Torsås kommun är en liten kommun, med korta avstånd 
samt ett nätverk tillsammans med bygdegrupper, föreningar m fl finns det goda 
förutsättningar för medborgare att påverka kommunala beslut och service även 
utan formellt beslutade medborgarkontrakt.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att av de synpunkter som inhämtas från nämnderna framgår att barn- och  
     utbildningsnämndens kontrakt med medborgarna utgörs av gällande  
     förskole- och skolplan samt att övriga nämnder inte tillstyrker upprättande  
     av medborgarkontrakt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 248/05 05/KS0174 
Regler vid tomtförsäljning i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram 
förslag på regler vid tomtförsäljning i Torsås kommun. 
 
Om en byggnad inte kommer tillstånd på markområdet inom två (2) år från 
tillträdesdagen äger kommunen rätt att återköpa markområdet till då gällande 
kommunalt fastställt tomtpris. 
 
Typ av byggnad framgår av fastställd detaljplan för området.  
 
Tomter under 700 kvm undantas från denna regel. 
 
Yrkanden 
 
Ledamot Mona Magnusson, m yrkar bifall till kommundirektörens förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att försäljning av tomter under 700 kvm prövas av kommunstyrelsen från fall  
     till fall,  
 
att grannarnas synpunkter inhämtas vid prövningen, 
 
att i övrigt godkänna kommundirektörens förslag till regler vid tomtförsäljning i  
     Torsås kommun.  
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 249/05 05/KS0175 
Upphandling personbilar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fastighets- och inköpskontoret, inköpsavdelningen Kalmar kommun har 
annonserat upphandling på mindre personbilar för Kalmar, Borgholm, Emma-
boda, Mörbylånga, Torsås kommun samt Regionförbundet. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enl 6 kap 2 § SekrL. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen 
----- 
  

 

 

 

 

 

 
 


