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Kommunstyrelsens arbetsutskott  2006-01-10 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås, tisdagen den 10 januari 2006,  
kl. 08.30 – 12.00 

  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande  
 Roland Swedestam, s 
 Mona Magnusson, m, 
 Anders Walterson, c 
 Siv Eriksson, s 
 Evy Svensson, m, ej tjg ers 
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Ulf Bardh, socialchef § 1-2 
 JanEric Assarsson, skolchef § 1 
 Kerstin Ahlberg, kommunekolog § 13 
 Nils Bemnell, räddningschef § 15 
 Michael Foleby, stf räddningschef § 15 
    
  
Utses att justera Siv Eriksson 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2006-01-17 
plats och tid  
  
Underskrifter  Paragrafer 1 - 18   

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

Kommunstyrelsens  
Arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum 2006-01-10   
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-01-17 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2006-02-08 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
 Yvonne Nilsson, assistent  
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AU § 1/06  
AU § 203/05 05/KS0132 
Familjecentral i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Folkhälsorådet i Torsås framlägger enligt Folkhälsorådets protokoll 2005-04-18 
en begäran om vidare utredning och aktivitet för att få till stånd en familje-
central i Torsås. Se vidare aktbilaga. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2005-09-20: 
 
att överlämna skrivelsen till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och  
     barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-10 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2005-12-06 § 66 att ställa sig positiva till 
förslaget men att nämnden i nuläget inte har någon verksamhet som kan ingå i 
en familjecentral. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2005-12-15 att ställa sig positiva till 
deltagande i en familjecentral motsvarande 2 halvdagar/vecka med start under 
hösten 2006. 
 
Socialnämnden beslutar 2005-11-30 § 74 att ställa sig positiva till medverkan i 
uppbyggnad av en familjecentral där den öppna förskolan utgör basen. 
 
Socialchef Ulf Bardh och skolchef JanEric Assarsson informerar utifrån 
socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens beslut. 
 
Finansiering av familjecentral sker inom ramarna för barn- och utbildnings-
nämndens och socialnämndens verksamheter. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt skolchef JanEric Assarsson att planera för en uppstart under  
     hösten 2006 i samråd med socialnämnden och landstinget. 
----- 
Exp till: 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden   
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AU § 2/05  05/KS0162 
Taxa för hyror inom särskilt boende 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen föreslår taxa för hyror inom särskilt boende 2006. 
 
Förslaget innebär en taxehöjning om 2 %. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt socialförvaltningens förslag. 
----    
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AU § 3/05  05/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----    
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AU § 4/06 
AU § 273/05 
KS § 85/05 
KS § 173/04 
AU § 214/04 
KF § 61/04 
KS § 122/04 
AU § 127/04  04/KS0166 
Torsåsverkens utbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s och ledamot Anders 
Walterson, c ger en lägesrapport utifrån sammanträffande med Länsstyrelsen i 
Kalmar och Torsåverken 2005-11-03. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-12-13: 
 
att notera informationen.  
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-10 
 
Skrivelse från Spinova AB gällande synpunkter på förslag, anteckningar från 
Länsstyrelsen med inritat förslag för vägomläggning , Sågverksgatan föreligger. 
Förslag som Spinova AB inte kommer att stödja. 
 
Arbetsutskottets beslut: 
 
att notera informationen 
----- 
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AU § 5/06 05/KS0111 
Detaljplan för utökning av området för sågverk, Torsås 4:2, 4:104 m fl 
”Torsåsverken” Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
utökning av området för sågverk, Torsås 4:2, 4:104 m fl ”Torsåsverken” 
Torsås kommun. 
 
Förslaget har under tiden 2005-06-30 – 2005-08-15 varit föremål för samråd 
enligt PBL 5 kap 20 §, normalt planförfarande. 
 
Under tiden har 29 skriftliga yttrande inkommit. Länsstyrelsens samråds- 
yttrande föreligger. 
 
Länsstyrelsens minnesanteckningar daterade 2005-11-28 från möte med 
Torsås kommun 2005-11-03 har inkommit. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-12-12 § 224 att efterhöra med kommun-
styrelsen om fortsättning av ärendet, då det synes otänkbart att komma 
vidare med nuvarande planförslag enligt Länsstyrelsens yttrande.   
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta påbörjat planarbete.    
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen   
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AU § 6/06 04/KS0234 
Skrivelse angående trafikmiljö på Elledalsgatan, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Åke Nyström angående trafikmiljö i Torsås tätort i 
allmänhet och Elledalsgatan i synnerhet. 
 
Roten till den ohållbara trafiksituation på Elledalsgatan är till stor del 
ombyggnaden av Allfargatan med trång passage och ett parti som belagts 
med storgatsten. Trafiken har av den anledningen delvis ”omdirigerats” att 
gå via Ängsgatan – Elledalsgatan och Norregatan – Elledalsgatan. 
 
När det gäller Elledalsgatan: 
 
* Korsningen Ängsgatan är det farligaste partiet. Många barn passerar här. 
* Parkeringsplatsen som tillhör hyreshusen är olämpligt placerad. Sikten är  
  ofta skymd av fordon. Parkering sker även närmare gatukorsningen än 10 
  meter. 
* Det anlagda farthindret är feldimensionerat.  
* Sträckan mellan farthindret och korsningen med Ängsgatan är för lång 
  (ca 150 m). 
Se vidare aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2004-11-16 § 121 att anlägga ett permanent 
farthinder anpassat för 30 km/h mitt för fastigheten Torsås 1:17 (Elledals- 
gatan 4), att teknisk chef ser över möjligheten att förbättra för gående samt 
när det gäller Allfargatans utformning hänvisa till Vägverket. 
 
Ledamot tillika polis Anders Walterson informerar om att flertal hastighets- 
kontroller har utförts på Elledalsgatan utan att några anmärkningsvärda 
hastighetsöverträdelser har noterats. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera tekniska nämndens åtgärder, 
 
att tekniska nämnden följer upp trafiksituationen efter vidtagna åtgärder, 
 
att överlämna skrivelsen till trafiknämnden/tekniska nämnden.    
----- 
Exp till: 
Trafiknämnden/Tekniska nämnden   
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AU § 7/06  
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 2005-09-06: 
 
att ärendet tas upp i kommunstyrelsen för ställningstagande av en eventuell  
     markförsäljning samt 
i övrigt notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-10: 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson initierar frågan om en 
eventuell markförsäljning i Bergkvara hamn till Mistvind AB. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att infordra handlingar på vad marken ska användas till samt hur den ska 
     disponeras, 
 
att ställa sig positiva till en markförsäljning under förutsättning att ovan-   
     stående handlingar godkännes, 
 
att vid en markförsäljning gäller, om en bygglovspliktig byggnad inte kommer 
     tillstånd inom två (2) år från tillträdesdagen äger kommunen rätt att åter- 
     köpa markområdet till då gällande kommunalt fastställt tompris. 
----    
Exp till: 
Mistvind AB 
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AU § 8/06 06/KS0027 
Lantbrukets referensgrupp för kustmiljöfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-05-31 § 140 att uppdra åt kommunstyrelsens 
ordförande Håkan Algotsson att tillsätta en arbetsgrupp med företrädare för 
kommunen och lantbruksnäringen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson redovisar förslag på 
referensgrupp, lantbruk: 
 
Åsa (Felix) Hjalmarsson 
Box 974 
391 29 Kalmar 
 
Magnus Nilsén 
Djursviksvägen 23 B 
385 97 Söderåkra 
 
Bengt Bertilsson 
Kärrabo 124 
385 98 Bergkvara 
 
Charlotte Åkerlind  
Tunnbindarevägen 16 
388 30 Ljungbyholm 
 

Magnus Svensson 
Gata 8171 
385 98 Bergkvara 
 
Carl-Erik Övgård 
Pårydsvägen 10 
385 50 Söderåkra 
 
Stefan Carlsson 
Gunnilkroka 7047 
385 32 Torsås 
 
Övr: Bertil Aspernäs 
Allégatan 272 
385 40 Bergkvara 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna föreliggande förslag på referensgrupp. 
----- 
Exp till: 
Samtliga i referensgruppen 
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AU § 9/06 05/KS0201 
Ansvarig personuppgiftsombud samt kontaktperson för kommun- 
styrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personuppgiftslagen trädde i kraft hösten 1998 men började gälla fullt ut 
den 1 oktober 2002. 
 
Lagen gäller när man behandlar personuppgifter helt eller delvis 
automatiserat, det vill säga helt eller delvis i datorformat. Syftet med lagen 
är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom 
behandling av personuppgifter. 
 
Avtal mellan Torsås kommun och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB om 
personuppgiftsombud föreligger. 
 
Personuppgiftsombud för Torsås kommun är Kerstin Larsson. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna föreliggande avtal om personuppgiftsombud, 
 
att godkänna Kerstin Larsson som personuppgiftsombud för Torsås  
     kommun samt 
 
att godkänna kommunassistent Yvonne Nilsson som kontaktperson för  
     kommunstyrelsen.    
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunassistent Yvonne Nilsson 
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AU § 10/06  05/KS0011 
Meddelande om kommunalt förlustansvar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB angående försäljning av 
fastighet med kommunalt förlustansvar föreligger. Se vidare aktbilaga.    
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå framställan om fastighetens köpeskilling. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 11/06  06/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-12-14 § 124 att vid kommunfullmäktiges 
sammanträde ska möjlighet ges till allmänhetens frågestund på max 30 
minuter.  
 
För att underlätta för ledamöterna i kommunfullmäktige föreslår kommun-
styrelsens ordförande Håkan Algotsson att allmänhetens frågor skriftligen 
lämnas in till kommunkansliet senast en (1) vecka innan kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
I arbetsordningen för kommunfullmäktige antagen 1991-12-18 § 93 sägs att 
allmänheten bör beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 
följande sammanträde med fullmäktige: 
 
1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen 
2. när fullmäktige behandlar budgeten. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att allmänhetens frågor skriftligen lämnas in till kommunkansliet senast en 
    (1) vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde, 
 
att ordförande för berörd nämnd eller fullmäktiges ordförande avgör om frågor 
     som lämnas in senare ska besvaras omedelbart eller hänskjutas till nästa  
     sammanträde,  
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att se över kommunfullmäktiges  
     arbetsordning. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 12/06 05/KS0112 
Informationssystem till allmänheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länets samverkansgrupp för krishantering, OmRådet gav i september en 
arbetsgrupp bestående av företrädare för Polismyndigheten, landstinget, 
kommunerna, E.on och Länsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till ett 
informationssystem till allmänheten i händelse av en kris med åtföljande stort 
informationsbehov. 
 
Kostnad för Torsås kommun år 1, 13 428 kronor, därefter 11 061 kronor/ år för 
de löpande kostnader.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att delta i uppbyggandet av ett informationssystem till allmänheten, 
 
att finansieringen sker inom kommunstyrelsens budgetramar, verksamhet  
     80011. 
----- 
Exp till: 
Länsstyrelsen i Kalmar 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
För kännedom till ekonomiavdelningen 
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AU § 13/06 05/KS0199 
Remiss av förslag till strategi för formellt skydd av skog i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen gav 2004 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att ta 
fram en nationell strategi för formellt skydd av skog. Denna nationella strategi 
har arbetats fram i samråd med intresseorganisationer, näringens företrädare 
skogsvårdsstyrelser och Länsstyrelser och har efter beslut av Skogsstyrelsen 
och Naturvårdsverket rapporterats till regeringen. 
 
I samband med framtagandet av den nationella strategin framkom behovet av 
samordnade regionala eller länsvisa strategier för formellt skydd av skog. 
Dessa ska tas fram av Länsstyrelserna och Skogsvårdsstyrelserna gemensamt 
i samma anda av samverkan och med samma arbetssätt och prioriterings-
modell som den nationella strategin. De ska enligt uppdraget också har samma 
struktur och delvis samma innehåll som den nationella strategin. 
 
Synpunkter på upprättat förslag ska lämnas till Länsstyrelsen senast  
2006-01-19. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2005-12-20 § 183 att ingen erinran föreligger mot 
upprättat förslag. 
 
Miljönämnden genom kommunekolog Kerstin Ahlberg redovisar synpunkter på 
upprättat förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bifalla tekniska nämndens förslag, 
 
att vid införande av en nationell strategi för formellt skydd av skog i Kalmar län 
     ska hänsyn tas till behovet av exploateringsbar mark för samhällets  
     utveckling. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 14/06  
AU § 229/05 05/KS0152 
Ansökan om att dispositionsrätt övergår till inköpsrätt av planlagd mark i 
Applerum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan har inkommit från Bo Johnér om att dispositionsrätt på del av planlagd 
mark i Applerum övergår till inköpsrätt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-10-18: 
 
att överlämna ärendet till byggnadsnämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-10 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-12-12 § 228 att försäljning av parkmark 
strider mot gällande planbestämmelser. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan om att köpa mark med hänvisning till byggnadsnämndens 
     beslut 2005-12-12 § 228 att försäljning av parkmark strider mot gällande  
     planbestämmelser. 
----- 
Exp till:     
Kommunstyrelsen 
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AU § 15/06  

KF § 117/05  

VB § 2/05  

KF § 104/05  

KS § 198/05  

AU § 231/05  

AU § 220/05  

AU § 197/05  

KS § 104/05   

AU § 141/05  

AU § 122/05 05/KS0006 
Bildande av räddningstjänstförbund Torsås - Emmaboda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist, räddningschef Nils Bemnell och stf räddnings- 
chef Michael Foleby ger en information inför det första direktionsmöte  
2006-02-14 på räddningsstationen i Torsås.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 16/06  

KF § 68/05 05/KS0015 
Medborgarförslag - Nationaldagsfirande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående nationaldagsfirande i Torsås kommun från Carl-
Bertil Nilsson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen och kultur- och fritids- 
     nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-10 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2005-12-06 § 64 att ansvaret för national-
dagsfirandet ligger på förvaltningen och att det kommer att genomföras på ett 
för kommunen tillfredställande sätt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna kultur- och fritidsnämndens förslag till svar på inlämnat  
     medborgarförslaget. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 17/06  
AU § 205/05 05/KS0142 
Kalmarsundsregionen - Marknadsföringsprojekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Patrick Holmberg, VD Destination Kalmar föredrar ärendet. 
 
Kalmarsundsregionen är ett samarbete med syfte att stärka och marknadsföra 
regionens attraktionskraft för såväl näringsliv som inflyttare.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen:  
 
att Torsås kommun är positiva till att medverka i projektet.  
 
Arbetsutskottets behandling 2006-01-10 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson initierar frågan om intresse 
finns att medverka i Destination Kalmars marknadsföringsprojekt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå tills vidare med att medverka i projektet. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 18/06 06/KS0007 
Informationstidning om miljöbilar i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
MiljöfordonSyd efterhör om intresse finns från Torsås kommun att bidrar med 
3 302 kronor för en informationstidning om miljöbilar och förnybara fordons-
bränslen (tankställen och produktion). 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att lämna bidrag till informationstidning om miljöbilar och  
     förnybara fordonsbränslen (tankställen och produktion). 
----- 
Exp till: 
Miljönämnden 
 
 

 

 


