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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Kommunledningskontoret 2007-02-20 08.30 – 15.10, ajournering 11.10 – 11.20 
  
Beslutande Roland Swedestam, s, ordförande 
 Håkan Algotsson, c 
 Mona Magnusson, m 
 Peter Ludvigsson, s 
 Bert Appert, tp 
 Irma Folkesson, c, ej tjänstgörande ersättare, 08.30 – 11.40 
  
  
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Ann-Britt Mårtensson, verksamhetsansvarig Vågen § 70 
 Kent Frost, ekkonomichef § 71 - 72 
 Göran Lindeborg och Lennart Svensson, PEAB § 81 
 Håkan Brynielsson, Leif Larsson, Ulf Nilsson, Regionförbundet § 98 
 Tommie Sigvardsson, avdelningschef § 99 
  
  
  
Utses att justera Bert Appert 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret, 2007-02-23 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 70 - 99 

    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Bert Appert 
   
   
                                                               ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2007-02-20   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2007-02-23 Datum för anslags 
nedtagande 

2007-03-16 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 70/07 
AU § 30/07              07/KS0010 
Information gällande Vågens verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetsansvarig på Vågen Ann-Britt Mårtensson föredrar ärendet. 
 
En ny regeringsproposition ska presenteras till våren och ett av frågetecknen är vad den 
nya jobb- och utvecklingsgarantin kommer att innehålla och vad kommunernas roll och 
ansvar blir. 
 
Vågen är underställd kommunstyrelsen och ska erbjuda både meningsfull sysselsättning 
och möjligheter till kompetensutveckling. 
 
För närvarande finns cirka 30 personer vid Vågen varje vecka. Cirka hälften av dessa 
kommer via omsorgen och den verksamhet som Kontaktgruppen bedriver. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-23: 
 
att uppdra åt verksamhetsansvarig Ann-Britt Mårtensson att ta fram en analys över  
     tänkbara effekter med anledning av den nya regeringsproposition som presenteras till 
     våren samt 
 
att redovisa en lösning för kommunens feriearbetare under sommaren 2007, 
 
i övrigt notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-02-20 
 
Verksamhetsansvarig på Vågen Ann-Britt Mårtensson redovisar en analys över 
anställningar samt tänkbara effekter med anledning av den nya regeringspropositionen. 
 
Ann-Britt Mårtensson initierar frågan om Arbetsmarknadsenhetens driftöverskott för 
2006 kan överförs till kompletteringsbudget för 2007 och därmed finansiera cirka 50 
feriearbetande ungdomar födda 1989 – 1990. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till att bedriva sysselsättning för feriearbetande ungdomar födda  
      1989 – 1990 i samma utsträckning som tidigare samt 
 
att beslut gällande finansiering tas vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-02-27. 
-----
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AU § 71/07 
AU § 278/06             06/KS0073 
Medverkan i ett gemensamt captivebolag 
 
Ärendebeskrivning 
 
SmåKom beslutade i början av 2006 att genomföre en förstudie för ett försäkrings-
captive. Förstudien är nu klar. Den omfattar totalt 31 av 35 föranmälda kommuner. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Förstudien finansieras för sig av de medverkande kommunerna till en kostnad om cirka 
2 000 kronor/kommun, vilket inkluderar en del andra dokument. För de kommuner som 
väljer att gå vidare tillkommer ytterligare etableringskostnader (vid 30 kommuner) på 
drygt 16 000 kronor plus moms per kommun. Vid medverkan av flera kommuner 
kommer kostnaden för varje kommun att bli lägre. 
 
Det ankommer nu på varje kommun att fatta beslut om medverkan eller ej i ett 
gemensamt captivebolag för de mindre kommunerna. SmåKoms styrelsen har därför 
beslutat att sända ut underlag till berörda kommuner för beslut. 
 
Kommunens beslut att ingå eller ej ska vara SmåKoms kansli tillhanda senast  
2007-03-15. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-11-21: 
 
att överlämna förstudie av möjligheter för etablering av eget försäkringsbolag för  
     SmåKom-gruppen till ekonomichef Kent Frost för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-02-20 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Yttrande föreligger från ekonomichef Kent Frost som konstaterar att captive är ett av de 
alternativ till traditionell försäkring som existerar. I tider av mjuk försäkringsmarknad, 
då captivens premiemässiga fördelar minskar, kan andra alternativ vara mer förmånliga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ej medverka i ett gemensamt captivebolag för de mindre kommunerna. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU 72/07 
Scanning av leverantörsfakturor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Inscanning av kommunens leverantörsfakturor cirka 10 000 per år, sysselsätter i 
dagsläget en 0,50 tjänst. Ett sätt att frigöra personalresurser är att uppgiften att scanna 
leverantörsfakturor läggs ut på entreprenad. 
 
I samband med en pensionsavgång vid ekonomiavdelningen under våren 2007 kan 
denna förändring ske naturligt. 
 
Följande fördelar med entreprenaddrift kan identifieras. Vår personal får mer kvali-
ficerade arbetsuppgifter. Mer tid kan totalt sett ägnas åt kvalificerade arbetsuppgifter. 
Inscanningen på entreprenad sker vid en specialiserad central där man uppnår 
stordriftsfördelar som vi inte kan nå på egen hand. Vi undviker dessutom investering i 
ny utrustning (scanner och programvara) i storleksordningen 60 000 – 80 000 kronor 
vilket är oundvikligt då vår nuvarande utrustning börjar bli gammal. Kostnaden för 
entreprenadlösningen bedöms till cirka 50 000 kronor per år vilket motsvarar cirka 0,15 
tjänst. 
 
En annan fördel är att kostnaden för inscanning är rörlig och beräknas per faktura. Detta 
verkar som ett kraftigt incitament för att öka andelen elektroniska fakturor så att 
kostnaden för att scanna pressas ner. Inom några år kommer en mycket stor andel att 
vara elektroniska fakturor. Redan under första kvartalet 2007 kommer vi att vara igång 
med 4 – 5 leverantörer som skickar många fakturor per år till oss. 
 
Förhandling enligt MBL § 11 genomförd 2007-02-14. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar bifall till förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att genomföra entreprenadsättning för inscanning 
     av leverantörsfakturor samt  
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att underteckna erforderliga avtal. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 73/07              03/KS0260 
Förskole- och skolplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-02-04 § 5 att fastställa förskole- och skolplan för 
2004-2006. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-01-25 § 9 att ingå till kommunfullmäktige 
med begäran att nuvarande förskole- och skolplan prolongeras under 2007. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar att vissa reaktionella förändringar görs i nuvarande förskole- och 
skolplan. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att prolongera nuvarande förskole- och skolplan under 2007 med vissa reaktionella  
    förändringar. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 74/07 
Delgivningar            07/KS0002 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 75/07              Dnr 07/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Borgholms kommun inbjuder till en återträff på Halltorps Gästgiveri 2007-03-08 
klockan 16.00. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och Håkan Algotsson medverkar 
      vid träffen på Halltorps Gästgiveri 2007-03-08 samt 
 
 att notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam 
Håkan Algotsson 
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AU § 76/07              07/KS00 
Erbjudande om analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan 2001 har Sveriges kommuner och landsting genomfört analyser i drygt 80 
kommuner. Syftet har varit att stödja kommuner i dess strävan efter att ta greppet om 
ekonomin. 
 
Analysgruppen erbjuder sitt stöd som omfattar en objektiv analys av kommunens 
ekonomi och ekonomistyrning innehållande: 
 
• Nulägesanalys 
• Framtidsanalys 
• Ekonomistyrning 

 
Priset för standarpaketet är 70 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från Sveriges kommuner och landstings erbjudande, om analys av kommunens 
     ekonomi och ekonomistyrning. 
----- 
Exp till: 
Sveriges kommuner och landsting 
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AU § 77/07              07/KS0047 
Ansökan om bidrag från Ung Företagsamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ung Företagsamhet är en ideell och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar 
med att ge barn och ungdomar från 6 års ålder till 20 år möjlighet att utveckla sin 
kreativitet, initiativkraft och företagsamhet genom att använda konkreta verktyg och 
aktiviteter i samverkan med lokala aktörer.  
 
Ung Företagsamhet driver sin verksamhet med stöd av finansiärer från kommuner, 
näringsliv och andra organisationer och ansöker därför om bidrag från Torsås kommun 
på 30 000 kronor till verksamheten för året 2007.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ansökan om bidrag från Ung Företagsamhet till barn- och  
     utbildningsnämnden för ställningstagande.  
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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AU § 78/07              07/KS0033 
Konsumentverksamheten i Torsås 2006   
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun köper från och med 2004-05-01 konsumentvägledning i form av 
telefonrådgivning från Nybro kommun. Kommuninvånarna i Torsås har tillgång till sex 
timmars telefontid per vecka. 
 
Direktvägledning omfattar råd före köp av varor och tjänster, information om 
konsumenträtt, hushållsekonomisk rådgivning samt råd och hjälp vid reklamationer. 
Den övervägande delen av vägledningen sker per telefon men även e-postärende 
förekommer. Vid ett par tillfällen har konsumenter från Torsås kommun bokat tid och 
gjort personliga besök.  
 
Antal ärenden under 2006 har varit 195. 
 
Det är endast första kontakttillfället som noteras oavsett hur många gånger som 
konsument och konsumentvägledare har kontakt med varandra. Positivt är att även 
säljföretag i kommunen har tagit kontakt för att få svar på frågor rörande gällande 
konsumentlagstiftning. 
 
Verksamhetsberättelse för år 2006 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen verksamhetsberättelse för år 2006, konsumentverksamhet i Torsås 
     kommun. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 79/07 
KS § 69/06 
AU § 54/06              06/KS0057 
Arkeologisk provgrävning på 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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-03-21: 
 
att ingen erinran föreligger mot provgrävning på fastigheten Bergkvara 2:33. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-02-20 
 
Skrivelse 2007-02-06 från Pierre Petterson föreligger med anledning av de arkeologiska 
lämningar som påträffats på den av kommunen ägda fastighet Skällenäs 2:33. 
 
Planerna på undersökning av platsen kullkastades av ekonomiska skäl. Projektet var 
tänkt att i görligaste mån drivas ideellt och som organisatör har Söderåkra Hembygds-
gille varit. 
 
Platsen ska anmälas som fornlämning till Länsstyrelsen i Kalmar, för vidare registrering 
i fornminnesregistret av Riksantikvarieämbetet. 
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Fortsättning § 79/07, Arkeologisk provgrävning på fastigheten Bergkvara 2:33 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att anmäla platsen som fornlämning till Länsstyrelsen i Kalmar samt 
 
att notera inkommen skrivelse från Pierre Pettersson. 
----- 
Exp till: 
Länsstyrelsen i Kalmar 
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AU § 80/07              07/KS0175 
Angående temperaturen på badvattnet på Möre Hotell 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Charlotta Rejneborg angående temperaturen på badvattnet när 
simundervisning pågår på Möre Hotell. Idag upplevs vattnet mycket kallt. 
 
I avtal 2004-03-25 tecknat mellan Söderåkra Fastigheter AB och Torsås kommun ska 
vattentemperaturen följa Svenska Simförbundets rekommenderade temperaturer  
26 - 27 grader dock minst 24 grader. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att kontakta Möre Hotell med anledning av 
     temperaturen på badvattnet och därefter återkomma till arbetsutskottet med en  
     redovisning. 
----- 
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU 81/07                00/KS0112 
Besök av PEAB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Göran Lindeborg och Lennart Svensson från PEAB ger en information om 
planerad exploatering med cirka 20 kustnära tomter i Djursvik. 
 
Kontaktperson mot PEAB är kommunchef Tommy Nyberg. 
 
Skissförslag på området föreligger. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar att i beslutet ska 
stå kommunen ställer sig positiva till en exploatering av Djursviksområdet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in stadsarkitekt Arne Wandin till nästa arbetsutskott för att diskutera  
     förutsättningarna för att gå vidare med ett planprogram över Djursviksområdet, 
 
att notera informationen från Göran Lindeborg och Lennart Svensson från PEAB. 
----- 
Exp till: 
Stadsarkitekt Arne Wandin 
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AU § 82/07 
KS § 248/06             06/KS0118 
Finansiering 2007 – Samordningsförbundet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Budgetförslag skickades till kommunerna i slutet av oktober 2006 där fördelningen av 
ram för Torsås kommun 2006 är 81 000 kronor och för 2007, 165 896 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-12-05 § 248 att godkänna förslaget på fördelning av 
ram 2006 och 2007 för Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottets beslut: 
 
att hänvisa till kommunstyrelsen beslut 2006-12-05 att godkänna fördelning av ram för 
     2007, 165 896 kronor. 
-----  
Exp till: 
Samordningsförbundet 
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AU § 83/07              07/KS0050 
Behandling av personuppgifter – PuL 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998-10-24. Övergångsbestämmelser i 
förhållande till datalagen gällde fram till 2001-10-01, då det sålunda blev ”skarpt” läge 
för lagen. För manuell behandling av personuppgifter gäller lagen fullt ut först år 2007. 
 
En arbetsgrupp bestående av kontaktpersonerna till personuppgiftsombudet inom 
kommunen har tillsammans med nämndens personuppgiftsombud arbetat fram regler 
och rutiner för behandling av personuppgifter. Det är varje förvaltnings- och 
enhetschefs uppgift att tillse att personalen har erforderlig kompetens även inom PuL. 
 
Förslag på kommunstyrelsens delegationsordning avseende behandling av person-
uppgifter, regler för behandling av personuppgifter och förteckning över behandling av 
personuppgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa kommunstyrelsens delegationsordning avseende behandling av  
     personuppgifter samt 
 
att föreslå övriga nämnder att fastställa delegationsordning inom respektive nämnd,  
 
att fastställa regler för behandling av personuppgifter och att föreslå övriga nämnder att  
     göra detsamma, 
 
att fastställa ändamålet över behandling av personuppgifter inom kommunstyrelsens 
     verksamhetsområde samt att föreslå övriga nämnder att fastställa ändamålet över  
     behandling av personuppgifter inom respektive verksamhetsområde. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 35   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-20 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 84/07              Dnr 07/KS0038 
Informationsärende – Arbetssituationen inom Torsås – Gullabo hemtjänst 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under 2002 – 2005 avvecklades de särskilda boendena Magdalenagården, 
Kyrkebohemmet och Bryggargården samt sex platser på Sophiagården i och med att 
dubbelrum gjordes om till enkelrum. 
 
Detta börjar nu märkas ute i hemtjänsten, arbetsbelastningen är märkbart högre än för 
ett år sedan. Idag tillgodoses stora omsorgsbehov i det ordinära boendet utan att 
förstärkningar motsvarande avvecklingen av 21 platser har skett. Arbetssituationen är 
idag mycket bekymmersam för personalen. 
 
Från perioden juni 2006 till och med december 2006 har antalet beviljade timmar stigit 
från 1 000 timmar per månad till 1 400 timmar, vilket gör en ökning med 40 %. 
 
Socialnämnden beslutar 2007-01-25 § 7: 
 
att ge enhetschef befogenhet att under begränsad tid, 2007-01-01 – 2007-03-31, anställa 
motsvarande 2,0 tjänster i Torsås hemtjänstgrupper för att ge enskilda de insatser de 
beviljats jml Socialtjänstlagen, SoL kap 4 § 1, 
 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att fortlöpande rapportera till socialnämnden om 
situationen i Torsås hemtjänst samt 
 
att informera kommunstyrelsen om situationen och vidtagna åtgärder och dess 
konsekvenser för det ekonomiska resultatet 2007. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från socialnämnden gällande arbetssituationen inom Torsås –  
     Gullabo hemtjänst. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU 85/07                06/KS0213 
Informationsärende – Val av arbetsutskott för mandatperioden 2007 – 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2007-01-25 § 4 att välja för mandatperioden 2007 – 2010 till 
arbetsutskott: 
 
Ordinarie        Ersättare 
 
Henrik Nilsson-Bokor, s    Bernt Nykvist, s 
Ewy Svensson, m     Anita Eriksson, c 
Kent Gullin, tp      Kerstin Ahlberg, tp 
 
Ordförande: Henrik Nilsson-Bokor 
Vice ordförande: Ewy Svensson 
 
Socialnämnden uppdrar åt arbetsutskottet att vara nämndens företrädare i Kommunala 
Pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från socialnämnden gällande val av arbetsutskott under  
     perioden 2007 – 2010. 
----- 
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AU 86/07                06/KS0049 
Informationsärende – Val av representant till arbetsgrupp, Drogpolitiskt 
handlingsprogram 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2007-01-25 § 5 att utse Kerstin Ahlberg, tp till att representera 
socialnämnden i arbetsgrupp, Drogpolitiskt handlingsprogram. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från socialnämnden om val av representant i arbetsgrupp,  
     Drogpolitiskt handlingsprogram.  
----- 
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AU § 87/07              Dnr 07/KS0034 
Skrivelse gällande landbaserade vindkraftverk i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Carlson hemställer i en skrivelse att Regeringen, Länsstyrelsen och Torsås 
kommun: 
 
1. avslår samtliga ansökningar om uppförande av landbaserade vindkraftverk öster om 

E 22 inom Torsås kommun, 
2. förklarar området kuststräckan öster om E 22, landskapsbildskyddat, 
3. förklarar området kuststräckan öster om E 22, utgöra ett Riksintresse ur natur- och 

kultur hänseende. 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkomna synpunkter från Lars Carlson samt 
 
att inkommen skrivelse tas med i arbetet med Torsås kommuns översiktsplan.  
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 88/07 
AU § 50/07               
KS § 241/06             05/KS0035 
Översiktsplanen Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att synpunkter har inkommit från 
Länsstyrelsen gällande Torsås kommuns översiktsplan. 
 
* Riksintresse saknas 
* Kulturvärden saknas 
* Kustvärdering saknas 
* Kartunderlag inte tillräckligt 
* Efterfrågar en dialog med Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-23: 
 
att bjuda in representanter från Länsstyrelsen och konsult Karl-Erik Rosen till 
    arbetsutskottets sammanträde, 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-02-20 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam informerar om sammanträffandet 
med Länsstyrelsen gällande Torsås kommuns översiktsplan. 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar att uppdra åt kommunchef 
Tommy Nyberg att påbörja framtagande av ny översiktsplan genom att föreslå en 
arbetsgrupp av tjänstemän från berörda nämnder och extern medverkan. 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar att Karl-Erik 
Rosén inbjuds för att redovisa arbetet med förslaget till reviderad översiktsplan samt för 
överläggning om Roséns eventuella fortsatta medverkan. 
 
Bert Appert, tp yrkar att nu gällande översiktsplan och det av kommunfullmäktige 
2002-09-02 antagna tillägget till översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk 
ska revideras ingående genom förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid 
beaktas att nu gällande beslut om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft inte 
längre har stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. Vidare att det i slutet av 2006 
presenterade förslaget till reviderad översiktsplan avvisas som alternativ till nu gällande 
översiktsplan med hänvisning till de mycket stora bristerna i det framlagda förslaget. 
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Fortsättning § 88/07, Översiktsplanen Torsås kommun 
 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 11.10 och återupptas igen klockan 11.20. 
 
Vid av ordföranden ställd proposition mellan Roland Swedestams, s tillsammans med 
Bert Apperts, tp yrkande å ena sidan och Håkan Algotssons, c med instämmande av 
Mona Magnusson, m yrkande å andra sidan finner han att arbetsutskottet beslutat enligt 
Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden och 
nej = enligt Håkan Algotssons, c och Mona Magnussons, m yrkande avges 3 ja-röster 
och 2 nej-röster. Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Roland Swedstams, s och 
Bert Apperts, tp yrkanden. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att påbörja framtagande av ny översiktsplan  
      genom att föreslå en arbetsgrupp av tjänstemän från berörda nämnder och extern  
      medverkan. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att nu gällande översiktsplan och det av kommunfullmäktige 2002-09-02 antagna 
     tillägget till översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk ska revideras  
     ingående genom förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid beaktas att 
     nu gällande beslut om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft inte längre har  
     stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. Vidare att det i slutet av 2006  
     presenterade förslaget till reviderad översiktsplan avvisas som alternativ till nu  
     gällande översiktsplan med hänvisning till de mycket stora bristerna i det framlagda  
     förslaget. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 89/07 
AU § 64/07              07/KS0042 
Planprogram och behovsbedömning för ny kommunikationsled, Södra 
industriområdet i Torsås    
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för ny 
kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås. 
 
Syftet med planprogrammet är att beslutsunderlaget i ett tidigt skede ska breddas med 
de berördas erfarenheter och synpunkter. 
 
Programmet omfattar olika alternativ: 
 
Alternativ I 
 
Alternativ 1 innebär att en ny väg från Bergkvaravägen till Industrigatan byggs i 
enlighet med gällande områdesbestämmelser. Den gamla banvallen, Lärkängsvägen, 
som idag är gång- och cykelväg utnyttjas till stor del. Förslagsvis anläggs en 
cirkulationsplats vid anslutningen till Bergkvaravägen vilken markerar samhällets 
början och sänker hastigheten. Med anledning av anslutningens placering med 
industribyggnad norr om Bergkvaravägen är endast en cirkulationsplats med tre ”ben” 
(anslutande vägar) möjlig. 
 
Detta alternativ försörjer primärt industrierna öster om Norra Tångvägen och avlastar 
Österbrogatan från industritrafik. Naturligt är att vid genomförandet av detta alternativ 
stänga av Verkstadsgatan i norra delen för att helt utesluta industritrafik på Österbro-
gatan. 
 
Ny väg enligt Alternativ I blir cirka 0,8 km lång och bedöms därmed kosta cirka 3,6 
Mkr exklusive separata GC-vägar, cirkulationsplatser etc. 
 
Alternativ II etapp 1 
Detta alternativ överensstämmer i stort med förslaget till ny sträckning i översiktsplanen 
och har delats in i tre etapper varav detta är den första etappen. Tanken med alternativet 
II etapp 1 är att trafikleden ska fylla samma syfte som Alternativ I men samtidigt vara 
utbyggbart i framtiden enligt översiktsplanen. 
 
Ny väg byggs alltså i ett ostligare läge jämfört med Alternativ I mellan Bergkvaravägen 
och Lärkängsvägen för att sedan följa Lärkängsvägen till Verkstadsgatan/Industrigatan. 
Trafikkonsekvenserna blir likartade som för Alternativ I. Vägen blir något längre men 
till skillnad från Alternativ I kan en cirkulationsplats med fyra ben anläggas vid kors-
ningen mot Bergkvaravägen. På detta sätt kan befintligt och planerat industriområde 
norr om Bergkvaravägen också få en mycket bra trafikmatning. 
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Fortsättning § 89/07, Planprogram och behovsbedömning för ny 
kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås    
 
Ny väg i Alternativ II etapp 1 blir cirka 0,9 km lång och bedöms kosta ca 4 Mkr 
exklusive cirkulationsplats, separata GC-vägar etc. 
 
Alternativ II etapp 1 + 2 
Förslaget innebär att ny väg byggs mellan Bergkvaravägen och Norra Tångvägen enligt 
översiktsplanen. Två anslutande vägar till industrierna öster om Norra Tångvägen är 
föreslagna, dels via Lärkängsvägen och dels genom att ansluta till Ramsågsgatan. Trafik 
från E22 till industrierna väster om Norra Tångvägen använder den nya leden för att via 
Norra Tångvägen nå planerad industrigata söder om Torsåsverken. 
 
Trafik västerifrån till industrierna fortsätter sannolikt även med detta alternativ att 
använda Norra Tångvägen då avståndet är kortare, förutsatt att inte särskilda åtgärder 
vidtas på Norra Tångvägen. I detta alternativ bör Industrigatans västra del stängas av för 
att leda industritrafiken västerifrån via den nya leden och Ramsågsgatan. 
 
Väglängden i Alternativ II etapp 1 +  2 (huvudväg och anslutningsvägar) blir cirka 2,5 
km och bedöms kosta cirka 10 Mkr exklusive cirkulationsplatser, separata GC-vägar 
etc. 
 
Alternativ II etapp 1 – 3 
Alternativet innebär att hela förbifartsleden fram till området söder om Torsåsverken 
byggs. Skillnaden mot Alternativ II etapp 1 + 2 är att trafiken till industrierna väster om 
Norra Tångvägen får bättre framkomlighet genom enklare väg. I detta alternativ är det 
naturligt att korsningen med Norra Tångvägen utformas som cirkulationsplats. 
 
Ny väglängd i Alternativ II etapp 1 – 3 (huvudväg och anslutningsvägar) blir cirka 3 km 
och bedöms därmed kosta cirka 12 Mkr exklusive cirkulationsplatser, separata GC-
vägar etc. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2006-12-11 § 178 att sända ut upprättat förslag till 
detaljplan för samråd till berörda parter. Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas 
senast 2007-02-09 till byggnadsnämnden. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att beslut i ärendet tas i kommunstyrelsen 2007-02-27. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-02-06: 
 
att återkomma med ärendet till arbetsutskottet sammanträde 2007-02-20. 
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Fortsättning § 89/07, Planprogram och behovsbedömning för ny 
kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås    
 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-02-20 
 
Yrkande 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s med instämmande av Bert Appert, 
tp yrkar att Alternativ II i planprogrammet förordas. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att förorda Alternativ II i planprogrammet, 
 
i övrigt föreligger ingen erinran mot upprättat planförslag. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 90/07             07/KS0045 
Program för industriarvet , bevara, bruka, berika 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan några år bedriver Kalmar läns museum med stöd från Länsstyrelsen och 
Regionförbundet ett projekt med syfte att kartlägga, tillvarata och utveckla länets 
industriarv. Inom projektet har en industrihistorisk kartläggning gjorts i samarbete med 
länets hembygdsföreningar. Över 3 000 tillverkningsställen, grundade innan 1975, finns 
nu samlade i en geografisk databas. Med utgångspunkt från denna och utifrån den 
utvecklingsarbeten som redan bedrivs på många platser runtom i länet, avses det nu att 
gå vidare genom att skissera ”Industriarvsprogram” för länets kommuner. 
 
Kalmar läns museum erbjuder Torsås kommun att upprätta program för industriarvet till 
en kostnad av 6 000 kronor exklusive moms. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från erbjudandet från Kalmar läns museum. 
-----  
Exp till: 
Kalmar läns museum 
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AU § 91/07                 07/KS0040 
Arbetsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2007 – 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Detta arbetsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt syftar till att översiktligt 
beskriva hur myndigheter, medborgare och andra berörda föreslås arbeta med den 
svenska vattenförvaltningen framtill år 2010. Vattenförvaltningen, som är det svenska 
genomförandet av EU:s vattendirektiv, innebär att Sverige ska kartlägga och analysera 
alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna 
i Sverige samt övervaka dem. Syftet är att uppnå målsättningen ”god vattenstatus” i alla 
vatten senast år 2015. 
 
Vattenförvaltningen ska ge möjlighet för berörda att kunna delta i arbetet, genom att de 
kan få information och kan lämna synpunkter på kvalitetskrav, åtgärdsprogram och 
andra produkter som görs. Arbetsprogrammet beskriver de olika arbetsprocesserna, 
tidsplaneringen, vilka formella beslut som kommer att tas och vilka produkter som ska 
tas fram, när man kan delta i arbete och lämna synpunkter på innehållet i olika 
beslutsunderlag. 
 
Skriftliga synpunkter på Arbetsprogrammet ska ha inkommit senast 2007-08-01 till 
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga erinringar föreligger mot upprättat arbetsprogram för Södra Östersjöns  
     vattendistrikt 2007 – 2009. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 92/07              07/KS0049 
Regionförstoring med kollektivtrafik 
 
Ärendebeskrivning 
 
För Kalmar läns utveckling är det av yttersta vikt att regionens invånare lättare kan nå 
fler arbetsplatser och utbildningsorter. I det gällande regionala utvecklingsprogrammet 
(RUPEN 41) finns två mål som har anknytning till en sådan regionförstoring: 
 
• Länet ska utgöra en del av landets fjärde största universitets/högskoleregion samt i 
      samverkan med andra regioner i sydöstra Sverige skapa en gemensam  

universitets/högskoleregion, 
 

• Antalet arbetsmarknadsregioner som länet berörs av ska minska till två. 
 

På uppdrag av Regionförbundet har konsultföretaget Trivector Traffic AB utrett hur 
kollektivtrafiken skulle kunna utformas för att uppnå målet om två arbetsmarknader. 
Rapporten är kla och ska känns som underlag för ett långsiktigt inriktningsbeslut för den 
reionala kollektivtrafiken på Regionförbundets styrelsemöte 2007-03-23. Rapporten 
utgör även underlag för den kommande infrastrukturplanen 2010 – 2019. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera inkommen rapport samt 
 
att rapporten finns tillgänglig på kommunkansliet. 
----- 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 29 av 35   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-20 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 93/07              Dnr 06/KS0004 
Representant till Möre ResursCentrums styrelse 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt överenskommelse om en gemensam näringslivssamverkan mellan Torsås 
kommun och Möre ResursCentrum Ekonomiska förening ska Torsås kommun utse en 
styrelseledamot i Möre ResursCentrums styrelse. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utse kommunchef Tommy Nyberg till styrelseledamot i Möre ResursCentrums  
     styrelse. 
-----  
Exp till: 
Möre ResursCentrum 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 94/07                
KS § 18/07 
KS § 11/07              06/KS0240 
Yttrande över till Länsrätten överklagat beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peder Rosenblad har till Länsrätten inkommit med ett överklagande av 
Kommunfullmäktiges beslut § 175/06 rörande kommunal borgen till Torsås Bostads AB 
för byggnation av flerbostadshus på Torsås 1:18 och begär inhibition av beslutet. Torsås 
kommun har anmodats inkomma med yttrande över överklagandet senast 2007-01-03. 
 
Vid dagens sammanträde redogörs för av kommunchef Tommy Nyberg avfattat förslag 
till yttrande över överklagandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att efter vissa ändringar godkänna det av kommunchef Tommy Nyberg avfattade till   
     yttrande. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-01-16 
 
Beslut 2007-01-03 föreligger från Länsrätten i Kalmar, där Länsrätten avslår yrkande 
om inhibition. 
 
Föreläggande 2007-01-05 från Länsrätten i Kalmar föreligger. Svar ska skickas till 
Länsrätten och ha inkommit senast 2007-01-29. 
 
Förslag på yttrande föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-01-16: 
 
att godkänna upprättat yttrande som sitt eget. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-02-20 
 
Underrättelse 2007-02-13 föreligger från Länsrätten i Kalmar län angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen där tillfälle ges att yttra sig över Ulf-Peter 
Rosenblads yttrande över Torsås kommuns svar i ärendet gällande Torsås 1:18. Skriftlig 
svar ska ha inkommit till Länsrätten senast 2007-03-05. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera inkomna handlingar från Länsrätten i Kalmar län samt 
 
att yttrande avges på kommunstyrelsen sammanträde 2007-02-27 . 
-----  
Exp till: Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 31 av 35   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-20 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
  
 
AU § 95/07              06/KS0210 
Idéförslag från Ulf-Peter Rosenblad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på idéer att se möjligheterna och inte problemen från Ulf-Peter Rosenblad 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att upprätta ett förslag på svar på inkommen 
skrivelse samt 
 
att notera inkommen skrivelse. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 96/07              07/KS000 
Bemanning inom kommunkansliet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar utifrån utsänt dokument om bemanning inom 
kommunkansliet. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 97/07              07/KS00 
Kommuner i Sydost, LEADER-projekt    
 
Ärendebeskrivning 
 
Information till arbetsutskottets ledamöter  om syftet med LEADER-projektet kommer 
att ske 2007-04-05 klockan 08.30 – 13.00 i Emmaboda. 
----- 
Exp till: 
Arbetsutskottets ledamöter 
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AU § 98/07              07/KS0004 
Information av Regionförbundet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det övergripande målet för Regionförbundet är att vara en gemensam organisation för 
länets kommuner och landsting, för att tillvarata länets möjligheter och främja dess 
utveckling. Verksamheten kommer under år 2007 att förändras på ett antal väsentliga 
punkter bland annat på grund av beslut fattade av den svenska regeringen och av EU-
kommissionen. Förändringarna kommer att konsekvenser för 2008 års budget. 
 
Håkan Brynielsson, Leif Larsson och Ulf Nilsson informerar om konsekvenserna av 
dessa förändringar samt frågor i övrigt som rör länets utveckling. 
----- 
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AU § 99/07              07/KS0055 
Tilläggsanslag, Tekniska nämnden 2007   
 
Ärendebeskrivning 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson föredrar ärendet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-02-20 § 13 att under förutsättning att 
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag anta anbud avseende ny vägsträckning 
söder Torsås sågverk. 
 
Nuvarande budgeterade medel är ej tillräckliga till ny vägsträckning söder Torsås 
sågverk. Tillskott med 800 000 kronor erfordras för att färdigställa objektet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-02-20 § 14 att hemställa hos Kommunfullmäktige om 
tilläggsanslag med 800 000 kronor för anläggande av ny vägsträckning söder om Torsås 
sågverk. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja tilläggsanslag med 800 000 kronor för anläggande av ny vägsträckning söder  
     om Torsås sågverk. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


