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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås, tisdagen den 8 augusti 2006, kl 08.30 – 11.45 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande, sekreterare  
 Roland Swedestam, s 
 Siv Eriksson, s 
 Anders Walterson, c 
 Ewy Svensson, m, tjg ers 
  
   
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande  
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Magnus Andersson, vd Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB § 155 
 Bo Lindström, ordförande Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB § 155  
 Kent Frost, ekonomichef § 155 
 Tommie Sigvardsson, avdelningschef kommunalteknik § 176 – 177  
   
    
  
Utses att justera Roland Swedestam 
   
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2006-08-10 
plats och tid  
  
Underskrifter   Paragrafer 155 - 177  
    
  Sekreterare Yvonne Nilsson  
    
    
 Ordförande Håkan Algotsson   
     
   
 Justerande Roland Swedestam 
   
   
                                                                    ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Kommunstyrelsens  
Arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum 2006-08-08   
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-08-10 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

2006-09-01 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
  Yvonne Nilsson, assistent  
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AU § 155/06   
Information Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, vd Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB och Bo Lindström, 
ordförande Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB redovisar det ekonomiska läget 
för Torsås Fastighets AB innevarande år. 
 
Underskottet för innevarande år för Torsås Fastighet AB 2,0 Mkr. 
 
En bokslutsanalys redovisas utifrån bokslut 2005 och budget 2006. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt Torsås Bostads AB att upprätta en konsekvensbeskrivning innefattande 
     hur budgeten ska hållas innevarande år samt 
 
att uppdra åt budgetberedningen att till budgetarbetet för 2007 anpassa hyresnivån för 
     Torsås Fastighets AB lokaler.  
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AU § 156/06  06/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Beslut föreligger från Energimyndigheten med anledning av E.ON Elnät Sverige AB:s 
ansökan om förlängning av nätkoncession för linje. 
 
PM från Länsstyrelsen Kalmar län gällande planeringsunderlag för storskalig 
vindkraftsetablering på land, (Länsstyrelsens rapport 2006-06-28) samt kommentarer 
inför fortsatt planering i kommunerna. 
 
Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län med anledning av planerad landtagning (kabel 
 i mark) av elproduktion från vindkraftparken utanför Trolleboda i Kalmarsund. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att i samband med arbetet med översiktsplanen i Torsås kommun beakta underlaget 
     från Länsstyrelsen för storskalig vindkraftsetablering på land, 
 
att under tiden 2006-08-20 – 2006-09-30 bjuda in representant från Miljöresurs Linné  
     för en presentation av projektet Ekomat.nu, 
 
att tillskriva Erik Andersson med anledning av skrivelsen Kampanj ”Ödemål” –  
     kostnadsfritt samt 
 
i övrigt notera delgivningen. 
-----  
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist  
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AU § 157/06  06/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att anmäla kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommunstyrelsens  
     vice ordförande Roland Swedestam till en Idédag om Landsbygdsprogrammet  
     2007-2013, 2006-08-29 i Kalmarsalen samt 
 
i övrigt notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommunstyrelsens vice ordförande Roland Swedestam 
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AU § 158/06  06/KS0013 
Redovisning av delegationsbeslut rörande förköpsyttrande 060101-060630 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommundirektör Bo Lönnqvist fattade delegationsbeslut rörande 
förköpsyttrande under tiden 2006-01-01 - 2006-06-30. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
----- 
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AU § 159/06  06/KS0145 
Redovisning av delegationsbeslut rörande grannemedgivande till och med 060630 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson fattade delegations-
beslut rörande grannemedgivande till och med 2006-06-30. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
----- 
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AU § 160/06  06/KS0022 
Markupplåtelse Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förslag på avtal om markupplåtelse mellan Torsås kommun och ägare till fastigheten 
Ragnabo 3:58 föreligger gällande disposition av ett markområde på fastigheten 
Ragnabo 3:28. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag på markupplåtelse av ett markområde på fastigheten 
     Ragnabo 3:28 samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör 
     Bo Lönnqvist att underteckna avtalet om markupplåtelse. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 161/06  06/KS0022 
Markdisposition Bergkvara 2:1 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förslag på avtal om markdisposition mellan Torsås kommun och ägare till fastigheten 
Kajutan 1 föreligger gällande disposition av ett markområde cirka 450 kvm på 
fastigheten Bergkvara 2:1, beläget i direkt anslutning till fastigheten Kajutan 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag på markdisposition av ett markområde cirka 450 kvm 
     på fastigheten Bergkvara 2:1 samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör 
     Bo Lönnqvist att underteckna avtalet om markdisposition. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 162/06  06/KS0022 
Markdisposition Övraby 1:14 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Framställan har inkommit från fastighetsägare till Övraby 1:189 om att få disponera  
del av mark på fastigheten Övraby 1:14, beläget i direkt anslutning till fastigheten 
Övraby 1:189 för uppförande av friggebod. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta: 
 
att avslå framställan om markdisposition på del av fastigheten Övraby 1:14. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 163/06  06/KS0022 
Markdisposition Övraby 1:14 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förslag på avtal om markdisposition mellan Torsås kommun och ägare till fastigheten 
Övraby 1:202 föreligger gällande disposition av ett markområde cirka 1 300 kvm på 
fastigheten Övraby 1:14. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag på markdisposition av ett markområde cirka  
     1 300 kvm på fastigheten Övraby 1:14 samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör 
     Bo Lönnqvist att underteckna avtalet om markdisposition. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
     

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 11 av 27  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2006-08-08 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 

AU § 164/06 
KS § 95/06 
KS § 46/06 
AU § 36/06 
AU § 275/05 04/KS0219 
Upphandling bredband, Regionförbundet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson föredrar ärendet. 
 
Accelerated Wireless AB tidigare Atenit begärde sig själv i konkurs 2006-05-10 och 
konkursförvaltaren är Anders W Bengtsson vid Advokatfirman Nova. För att få 
bankgarantin utbetald kan kommunerna och Regionförbundet eventuellt behöva 
stämma konkursbolaget.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun ger advokat Sten Lagebrant eller den han i sitt ställe förordnar i 
     uppdrag, att om så behövs lämna in stämningsansökan mot Accelerated Wireless 
     AB angående fordran i anledning av Avtal om kommunikationsnät i Kalmar län  
     2004-12-13 . 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 165/06 06/KS0018 
Hamnfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson föredrar ärendet. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB har fått en förfrågan från entreprenadföretag i 
vindkraftsbranschen om att få hyra mark i Bergkvara hamn i samband med 
byggnationen av Utgrunden 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen  
----- 
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AU § 166/06  
KF § 45/04  
KS § 91/04  
AU § 91/04 04/KS0115 
Lokala föreskrifter för torghandel i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av teknisk chef Rune Fransén. 
 
Föreligger förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Torsås kommun, se 
vidare aktbilaga, med föreskrifter med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser  
att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa föreliggande förslag till lokala ordningsföreskrifter för torg- 
     handel i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beredning 
 
Christer Andersson, fp, föreslår att komplettering av lokala föreskrifter med intyg 
från skattemyndigheten skall inlämnas för upplysning om momsregistrering och 
inbetalning av skatter och avgifter. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Christer Andersson fp och Christer Söderholm, kd yrkar återremiss av ärendet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Christer Anderssons förslag. Varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = är lika med Christer Anderssons och Christer Söderholms 
förslag och nej = enligt kommunstyrelsens förslag avgavs 22 ja-röster, 9 nej-röster. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt Christer Anderssons och Christer 
Söderholms förslag. 
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forts § 166, Lokala föreskrifter för torghandel i Torsås kommun 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-09-29: 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att komplettera de lokala föreskrifterna med ”innehavare av fast saluplats ska till 
     kommunalteknik inlämna sitt F-skattebevis”. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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AU § 167/06 06/KS0131 
Avtal föräldrautbildning för adoptivföräldrar 
 
Ärendebeskrivning 
 
För den södra länsdelens räkning har Kalmar kommun tagit på sig att ombesörja att 
ge blivande adoptivföräldrar möjlighet till utbildning. 
 
Det tjänstemannaförslag som lades fram att en avgift ska tas ut, 1 500 kronor per par 
och 1 000 kronor för ensamstående fick inget gehör i övriga kommuner. Detta 
innebär att Torsås kommun är den enda kommun som har för avsikt att ta ut en 
avgift. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-05-31 § 43 att erbjuda blivande adoptivföräldrar 
föräldrautbildningen avgiftsfritt. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera socialnämndens beslut. 
----- 
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AU § 168/06 06/KS0132 
Debitering nödsändare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nödsändare sitter i ett armband och aktiveras endast av polismyndigheten när de blir 
kontaktade för att eftersöka personen. I dagsläge har två personer i Torsås kommun 
beviljats nödsändare. 
 
En nödsändare kostar 8 000 kronor per år att jämföras med ett ordinärt trygghetslarm 
som kostar 95 kronor per månad i leasingavgift. 
Den enskilde betalar en avgift om 200 kronor för ett trygghetslarm alternativ 100 
kronor per månad om den enskilde har insatser i form av personlig omsorg. 
 
Socialförvaltningen ser det som rimligt att den enskilde även betalar en avgift för en 
nödsändare och att den ska jämställas med ett trygghetslarm. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-05-31 § 46 att avgiftsbelägga nyttjandet av nödsändare 
med 200 kronor per månad när den enskilde endast har trygghetslarm samt med 100 
kronor per månad om den enskilde dessutom har insatser i form av personlig omsorg 
samt att den som har både trygghetslarm och nödsändare erlägger avgift för båda. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiftsbelägga nyttjandet av nödsändare med 200 kronor per månad samt  
 
att i övrigt notera socialnämndens beslut. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 169/06 06/KS0136 
Önskemål om fritidsaktiviteter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar till kommunstyrelsen och 
kultur och fritidsnämnden för kännedom en sammanställning över önskemål om 
fritidsaktiviteter från elever på kommunens olika skolor. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera sammanställningen över önskemål om fritidsaktiviteter från elever på  
     kommunens olika skolor. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 170/06  

KF § 67/06 06/KS0124 
Medborgarförslag – Va kustnära söder om Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående Va kustnära söder om Bergkvara från Leif Lindberg och 
Bert Appert föreligger. 
 
Leif Lindberg och Bert Appert vill att lösningen av VA-frågan ska ses som en offensiv 
infrastruktursatsning med perspektiv på framtida möjligheter. Att få bort den ”döda 
hand” som i decennier förhindrat ny bebyggelse utefter denna del av vår vackra kust. 
 
Intresse för kustnära boende är stort. 
 
Hur stor satsning som är skälig kan bara fastställas, om man i detta ärende börjar i rätt 
ände – med ett framåtsiktande grundligt planarbete och gör det nu. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphandling och planarbete kan påbörjas först efter att Länsstyrelsen lämnat beslut 
     om tillståndsansökan för Bergkvara Avloppsreningsverk. 
----- 
Exp till:  
Kommunstyrelsen 
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AU § 171/06  

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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-08-08 
 
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2006-03-30 § 28, socialnämnden 2006-04-
25 § 35 och kultur- och fritidsnämnden 2006-06-15 § 56 föreligger. 
 
Av de synpunkter som inhämtats från nämnderna framgår att barn- och utbildnings-
nämnden samt kultur- och fritidsnämnden anser att inrättande av ett särskilt 
hälsocentrum är obehövligt då beslut tagits att inrätta en familjecentral hösten 2006. 
 
Socialnämnden ser det som en uppgift för det lokala folkhälsorådet i Torsås att arbeta 
fram förslag för förebyggande folkhälsoarbete i kommunen. 
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forts § 171/06, Motion – Start av ett hälsocentrum 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att det lokala folkhälsorådet i Torsås idag arbetar med förebyggande folkhälsoarbete,      
 
att avvakta inrättande av hälsocentrum då beslut har tagits att inrätta en familjecentral  
     hösten 2006  och denna kommer att ha likartade uppgifter samt 
 
att motionen härmed är besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 172/06  

KF § 126/04 04/KS0014 
Motion – Angående Sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Anita Svensson, s hemställer i en motion att uppdra åt Torsås kommun att 
undersöka möjligheterna att bygga en kompletterande hall i omedelbar anslutning till 
nuvarande sporthall. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-12-14: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden för  
     beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-08-08: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-06-15 § 53 att nämnden ser stora och bättre 
möjligheter för föreningar och privatpersoner i Torsås kommun om en ny hall byggs i 
anslutning till nuvarande. 
 
Lena Robertssons rapport och uppgifter om beläggning i sporthallen samt hur stor 
efterfrågan är på flera tider föreligger. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-08-08 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar att ärendet återremitteras till 
kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en översiktlig kostnadskalkyl för 
utbyggnad av sporthallen. 
 
Roland Swedestam, s yrkar att en arbetsgrupp tillsätts där representanter för kommunen 
tillsammans med föreningslivet diskuterar fram förslag på en lämplig sporthall. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, c yrkande och Roland 
Swedestams, s yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Håkan Algotssons, 
c yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, c yrkande och nej = enligt Roland 
Swedestams, s yrkande avges 3 stycken ja-röster och 2 stycken nej-röster.  
Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c yrkande att åter-
remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en översiktlig 
kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen. 
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fortsättning § 172, Motion – Angående Sporthallen 
 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, s och Siv Eriksson, s reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Roland Swedestams, s yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en 
     översiktlig kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen. 
----- 
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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AU § 173/06  

KF § 69/06 06/KS0137 
Motion – Minska utsläppen – börja använda nyckeltal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp hemställer i en motion att det i kommunens bokslut för 
varje år som kommer ska finnas med beräkningar på alla utsläpp som kommunen 
orsakar, hur utsläppen har förändrats sedan föregående år och vilka åtgärder som 
behövs för att minska utsläppen till nästkommande bokslut. Se vidare aktbilaga. 
 
 Kommunfullmäktiges beslut: 
 
 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta yttrande från Bergkvara Hamn & Stuveri AB, Torsås Fastighets AB, 
     tekniska nämnden och miljönämnden. 
----- 
Exp till: 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
Torsås Fastighets AB 
Tekniska nämnden  
Miljönämnden 
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AU § 174/06 06/KS0134 
Årsredovisning 2005 – Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2005 från Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisning 2005 samt 
 
att bevilja förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i  
     Kalmar län ansvarsfrihet för 2005. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 175/06 06/KS0141 
Förslag till ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att besluta om ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län enligt bifogat  
     förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyelsen 
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AU § 176/06 04/KS0166 
Vägsträckning söder Torsås sågverk, Torsås 5:2 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson föredrar ärendet. 
 
Byggnadsnämndens protokoll 2006-06-26 föreligger. 
 
Vatten och Samhällsteknik, Kalmar har upprättat förslag till utformning av 
vägsträckning söder Torsås sågverk, Torsås 5:2 med flera, Torsås kommun. 
 
Plansamråd har 2006-06-13 ägt rum med företrädare för Länsstyrelsen, Håkan 
Algotsson och Anders Walterson. 
 
Efter diskussion blev Länsstyrelsen och Torsås kommun överens om att ärendet ska 
behandlas enligt reglerna för samråd om arbetsföretag enligt 12:6 i Miljöbalken. När 
vägsträckningen är klarlagd mera i detalj sändes begäran om samråd till Länsstyrelsen. 
Av handlingar som upprättas till ärendet bör framgå huvuvida eventuella skyddade 
biotoper (till exempel stenmurar) berörs eller till exempel strandskydd om sådant 
berörs. Eventuella dispenser för dessa områdesskydd behandlas av Länsstyrelsen 
samtidigt med 12:6 samrådet. 
 
Samrådsyttrande föreligger från Länsstyrelsen Kalmar län 2006-06-26. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunalteknik att påbörja upphandling och byggnation av ny 
     vägsträckning söder Torsås sågverk, Torsås 5:2 med flera.   
----- 
Exp till: 
Kommunalteknik  
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AU § 177/06 06/KS0088 
Renhållningsfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson föredrar ärendet. 
 
Från 2007 ska all sophantering ombesörjas via Moskogen i Kalmar kommun. 
 
Inledningsvis är det tänkt att återvinningscentralen i Torsås ska byggas ut som en 
provisorisk lösning under en kortare period innan en ny och permanent central är 
uppförd någonstans i Torsås. Härifrån ska sedan avfallet skickas till återvinning eller 
direkt till Moskogens avfallsanläggning. 
 
Förändringarna i renhållningen och nedläggning av Hallagärde blir ett kostsamt 
projekt för kommunen. 
 
Beslut 2006-06-21 föreligger från Länsstyrelsen Kalmar län angående avslutnings- 
plan vid Hallagärde avfallsanläggning. 
 
Skrivelse från Kalmarsundsregionens Renhållare daterad 2006-06-21 föreligger 
gällande förbättring av servicen på återvinningscentralen i Torsås genom 
omstrukturering. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna Kalmarsundsregionens Renhållares förslag att iordningställa områdena 
     för återvinningsverksamhet i enlighet med det framtagna förslaget förutsatt att  
     service blir likvärdig tidigare, 
 
att godkänna att Kalmarsundsregionens Renhållare stänger återvinningsverksamheten 
     på Hallagärde avfallsdeponi så snart den samlade återvinningscentralen på och  
     invid fastigheten Torsås 4:111 tagits i bruk, 
 
i övrigt notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 


