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AU § 51/06  06/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----    
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AU § 52/06  06/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare bilaga 2. 
 
Kommuninvests föreningsstämma och seminarium 2006-03-23 i Stockholm 
föreligger. 
 
KLP:s årsstämma 2006-04-28 i Kalmar föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsen ordförande Håkan Algotsson medverkar vid Kommun- 
     invests föreningsstämma 2006-03-23 i Stockholm samt KLP:s årsstämma 
     2006-04-28 i Kalmar, 
 
i övrigt notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson    
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AU § 53/06  06/KS0058 
Vindkraftsexpo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av verksamhetsansvarig Stine Appelqvist. 
 
Vindkraftsexpo har funnits sedan 2001, då den första vindkraftsparken 
installerades vid Utgrunden. Man vill skapa en mötesplats för alla med intresse 
för vindkraft – branschfolk, politiker och allmänheten, Expon har öppet för 
allmänheten ca 6 veckor under sommaren och tar emot grupper löpande under 
hela året. 
 
Stine Appelqvist anhåller om 200 000 kronor för att driva verksamheten vid 
Vindkraftsexpo. Idag är budget 0 kronor. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att redovisa en möjlig finansiering 
     av expo samt 
 
i övrigt notera informationen.  
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
Verksamhetsansvarig Stine Appelqvist    
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AU § 54/06  06/KS0057 
Arkeologisk provgrävning fastigheten Bergkvara 2:33 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2006-01-23 har inkommit från Pierre Petersson, Skällenäs-
projektet till tekniska nämnden, med formell tillståndsansökan angående 
arkeologisk provgrävning på fastigheten Bergkvara 2:33. 
 
Skällenäsprojektet är ett samarbete mellan Pierre Petersson, Söderåkra Hem-
bygdsgille och Kalmar Läns Museum. Dess syfte är att genom en arkeologisk 
utgrävning frambringa kunskap om de lämningar som har identifierats i åkern. 
 
Den aktuella marken ägs av Torsås kommun och är utarrenderad till Rolf 
Johansson. Av skrivelsen framgår att arrendatorn är positiv till projektets gen- 
omförande efter att åkern har skördats (slutet av augusti – början av september 
2006). Fältarbetet kommer därefter att pågå i två till tre veckor. 
 
Pierre Petersson ansöker om markägarens tillstånd och medgivande att utföra 
projektet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-02-13 § 16 att ingen erinran föreligger mot 
provgrävning på fastigheten Bergkvara 2:33. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot provgrävning på fastigheten Bergkvara 2:33. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen     
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AU § 55/06  
AU § 243/05 05/KS0169 
Detaljplan för Ragnabo 13:5 m fl fastigheter Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för del 
av fastigheten Ragnabo 13:5 m fl Torsås kommun, Kalmar län. 
 
Den nu aktuella detaljplanen omfattar en stor del av norra Ragnabo. Plan- 
området ligger mellan 3 och 4 km norr om Bergkvara samhälle och är uppdelat 
i två delar, där den norra delen är ca 20 ha och den södra ca 6,8 ha. Delarna 
ligger öster om Norra Ragnabovägen och gränsar mot 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. 
 
Förslaget har under tiden 2005-11-07 -- 2005-11-28 varit föremål för samråd 
enligt PBL 5 kap 20 §, normalt planförfarande. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2006-01-23 § 15 att godkänna samrådsredo-
görelsen samt att efter revidering ställa ut detaljplanen för allmännhetens 
granskning. Synpunkter på förslaget ska lämnas senast 2006-03-12. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att föreslå byggnadsnämnden att förlänga tiden för yttrande till 2006-03-24, 
 
att vid kommunstyrelsens sammanträde 2006-03-21 få en föredragning av 
     ärendet av byggnadsnämndens ordförande. 
----- 
Exp till:  
Byggnadsnämndens ordförande Anders Walterson    
Byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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AU § 56/06  

KF § 26/06 06/KS0011 
Motion angående start av ett hälsocentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Söderholm, Madeleine Blomberg och Kjell Johansson samtliga kd, 
hemställer i en motion att starta ett hälsocentrum med nära samarbete mellan 
kommunen, företag, företagshälsan, dietist och någon som kan stimulera 
samtliga kommuninvånare att bli mer aktiva i sin vardag. 
 
Kristdemokraterna vill starta ett hälsocentrum där den enskilde människan kan 
få hjälp med allt på samma ställe: 
 
* Fysisk aktivitet 
* Goda mat- och dryckesvanor 
* Stressbehandling 
* Friskvård 
* Nikotinavvänjning 
* Uppsökande verksamhet.   
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
     kultur- och fritidsnämnden för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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AU § 57/06  

KF § 25/06 06/KS0011 

Motion angående lagstöd för att få inför ett kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Söderholm, Madeleine Blomberg och Kjell Johansson samtliga kd, 
hemställer i en motion att tillskriva regeringen om nödvändigt lagstöd för att få 
införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Kristdemokraterna vill öka möjligheten för föräldrar att själv ta ansvar för hur 
man vill lösa sin barnomsorg.    
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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AU § 58/06  

KF § 23/06 06/KS0011 
Motion angående Ge barnen och de äldre den bästa maten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp hemställer i en motion att ge barnen och de 
äldre den bästa maten.    
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-03-07 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp föreslår: 
 
* att all mjölk som serveras i kommunen ska var ekologisk senast 2007, 
* att fullmäktige uppdrar åt en arbetsgrupp, förslagsvis bestående av hus- 
   mödrar i tillagningsköken och intresserade politiker, att till fullmäktige innan  
   2007 återkommer med ett förslag till måldokument, där det framgår hur och i  
   vilken takt andelen ekologiska och närproducerade råvaror ska öka i kom- 
   munens kostverksamhet, 
* att det genomförs en utbildning/inspirationsdag om ekologisk mat i storkök  
   för samtliga köksanställda, 
* att Torsås kommun undersöker möjligheterna till att ha en distributionscentral 
   tillsammans med Kalmar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
     inköpssamordnare Kent Frost för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Inköpssamordnare Kent Frost 
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AU § 59/06  

KF § 20/06 06/KS0011 
Motion angående upphandling av kaffe och the 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp hemställer i en motion att Torsås kommun 
fortsättningsvis endast köper in rättvisemärkt kaffe och the.    
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 
 
att remittera motion till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till inköpssamordnare Kent Frost för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
----- 
Exp till: 
Inköpssamordnare Kent Frost 
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AU § 60/06  
KF § 17/06 06/KS0012 
Medborgarförslag – Minnesstenen i Gullaboås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående minnesstenen vid riksdagsmannagården i 
Gullaboås från Jan-Erik Persson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden 
     för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
----- 
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Byggnadsnämnden 
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AU § 61/06  

KF § 18/06 05/KS0015 
Medborgarförslag – Sophämtning i tätort 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående sophämtning i tätort från Ove Lind och Lennart 
Johnson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-03-07 
 
Ove Lind och Lennart Johnson har som förslag att boende mitt emot varandra 
inom tätbebyggt område samkör sopkärl och andra kärl för tömning. Båda bor 
på samma gata, mitt emot varandra och kan lätt dra över ett sopkärl. På 
samma gata finns tio hus och kan man komma överens med grannen blir det 
bara fem tömningar i stället för tio. Det spar dieselåtgång och tid för sopbilen 
och pengar för entreprenören som skulle göra sophämtningen billigare för 
kommunen. Inte minst miljön tjänar på detta. 
 
Svar på medborgarförslag redovisas till kommunfullmäktige efter beslut av 
Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna medborgarförslaget till Kalmarsundsregionens Renhållare för  
     beslut samt 
 
att delge kommunfullmäktige kommunstyrelsens beslut. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 62/06  

KF § 86/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Miljökostnader i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående miljökostnader i Bergkvara hamn från Leif 
Lindberg föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-11-02: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen, Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB och miljönämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-03-07 
 
Leif Lindberg vill att kommunen begär en ny prövning av asfalteringskravet  
hos miljönämnden/länsstyrelsen med hänvisning till nu kända provresultat  
och nyligen antagen kustvårdsplan. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB beslutar 2005-11-22 § 50 att hamnbolaget har 
inget behov av någon asfaltering och ställer sig frågande till miljönyttan av en 
asfaltering. 
 
Miljönämnden beslutar 2006-02-16 § 15 att i och med de analyssvar med 
tillhörande kommentarer som inkommit till miljönämnden bedöms att asfaltering 
kan anstå tills vidare utan att miljöeffekterna blir oacceptabla. 
En anledning till tillståndsmyndighetens krav på asfaltering var att städning 
skulle underlättas. Några klagomål på bristfällig städning med nuvarande 
markförhållande har inte inkommit till miljönämnden på flera år. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2006-02-16 § 15 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 63/06  
AU § 8/06 06/KS0027 
Lantbrukets referensgrupp för kustmiljöfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson informerar om samman-
träffandet med referensgruppen - Lantbruk 2006-01-30. 
 
I den kustvårdsplan som Torsås kommun har antagit, föreslås en rad 
åtgärder och beslut, som har nära beröring med lantbruksnäringen. Dels 
handlar det om miljörelaterade förändringar i driftsformerna och dels 
kommer en del av de konkreta åtgärderna att kräva att markområden tas i 
anspråk för anläggande av våtmarker och liknande. 
 
Referensgruppen fortsatta arbete: 
 
* Företrädare för kustvårdsgrupperna bjuds in till ett besök på en lantgård 
   för att få information om praktiskt miljöarbete i dagens lantbruk. 
* Pressinformation omkring miljöfrågor. 
* Bilda lokala vattenvårdsgrupper i kommunen. 
* Öka intresset för ”greppa näringen”. 
* Planera för en informationsträff som vänder sig till kommunens 
   lantbrukare, om miljöfrågor i lantbruket. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 64/06  
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. 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 16 av 17  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2006-03-07 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
forts § 64/06, Mistvind AB 
 
 
 
Arbetsutskottet behandling 2006-03-07 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson initierar frågan om en 
eventuell markförsäljning i Bergkvara hamn till Mistvind AB. 
 
Yrkanden 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson yrkar bifall till försäljning av 
mark i Bergkvara hamn. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att upprätta förslag på avtal om markförsäljning i Bergkvara hamn till  
    Mistvind AB, 
 
att ärendet tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde 2006-03-21 för 
     ställningstagande. 
----    
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 65/06 05/KS0007 
Kommunalt förlustansvar, Ragnabo 1:11 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har tecknat ett förlustansvar på 40 % av kostnaden för 
byggnation av egna hem sedan många år tillbaka. 
 
Skrivelse från SBAB daterat 2006-02-28 föreligger. SBAB och Torsås 
kommun har tidigare tagit beslut om att godkänna ett ackord om 48 000 
kronor och att Torsås kommun ska infria det kommunala förlustansvaret om 
27 000 kronor. SBAB vill därför att Torsås kommun infriar det kommunala 
förlustansvaret avseende Torsås Ragnabo 1:11. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2002-12-18 att infria kommunens förlustansvar 
för fastigheten Torsås Ragnabo 1:11 med 27 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att infria kommunens förlustansvar för fastigheten Torsås Ragnabo 1:11 
     med 27 000 kronor samt 
 
att finansiering sker inom finansförvaltningen, ansvar 912, verksamhet 900.    
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
  

 

 

 

 

 


