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Kommunstyrelsens arbetsutskott  2007-09-19  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
Plats och tid Räddningsstationen Torsås, 2007-09-19, 08.30 – 15.15 
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c 
  Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
  Hans-Olof Berg, c, tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson  
  Irma Folkesson, c ej tjänstgörande ersättare 
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef § 322 - 329 
  Torsten Karlsson, ekonom § 322 - 326 
  Annjeanette Strömberg, VD Bergkvara Hamn & Stuveri AB § 327 
  Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB § 328-329, 333 
  Ingemar Skotheim, ordförande Torsås Fjärrvärmenät AB § 330 - 331 
  Lennart Ivarsson, Vägverket § 333 
  Hannele Johansson, Energikontoret Sydost AB § 333 
  Camilla Qvist, NTF § 333 
  Marcus Johansson § 333 
  
Utses att justera  Sören Bondesson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2007-09-21 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 322 - 354

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

 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum  2007-09-09   
    
Datum för anslags  
uppsättande  2007-09-21 Datum för anslags 

nedtagande 2007-10-12 

    
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Torsås 
  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 322/07             07/KS0177 
Finansrapport per den 31 augusti 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar framtagen finansrapport januari – augusti 2007. 
Se vidare aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 323/07             07/KS0160 
Delårsbokslut januari – augusti med helårsprognos för 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Resultatet (årets resultat) efter åtta månader visar ett positivt resultat på 3,6 Mkr det vill 
säga 0,6 Mkr sämre än budget. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2007. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 324/07             07/KS0178 
Införande av resultatutjämning för barn- och utbildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
I delårsbokslut 2007 har barn- och utbildningsnämnden i sin ekonomiska utvärdering 
upptagit 1,9 Mkr i budgetunderskott för utbetald särskild avtalspension. Detta för att 
lösa övertaligheten i grundskolan på grund av besparingskraven. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att införa resultatutjämning för barn- och utbildningsnämnden föranlett av över-  
     taligheten i grundskolan på grund av besparingskraven samt 
 
att denna resultatutjämning skall gälla från och med år 2007 dock längst till och med  
     år 2010. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU 325/07               07/KS0179 
VA-verksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost och ekonom Torsten Karlsson föredrar ärendet. 
 
Riksdagen antog 2006 en ny lag om allmänna vattentjänster. Lagstiftningen ställer bland 
annat krav på att VA-verksamheten från och med redovisningsåret 2007 ska 
särredovisas från annan verksamhet. Huvudsyftet är att säkerställa att avgiftsuttagen inte 
blir för högt över tiden. Pågår arbete med att inför bokslut 2007 särredovisa VA-
verksamheten i egen resultat- och balansräkning. 
 
Budgetramar 2007 för kommunstyrelsen och tekniska nämnden som ska justeras: 
 
Kommunstyrelsen får från och med 2007 ”betalt” för overheadkostnader såsom 
personal- och ekonomiavdelning, televäxel med mera, totalt 500 Tkr. Kommun- 
styrelsens ram sänks motsvarande, annars får man pengarna två gånger. 
 
Tekniska nämndens ram för skattefinansierad verksamhet ökas med 500 Tkr för att 
täcka kostnader inom gata/park. 
 
Budgetramar 2008 för kommunstyrelsen och tekniska nämnden som ska justeras: 
 
Tekniska nämnden får två budgetramar för 2008. En för skattefinansierad verksamhet 
och en för taxefinansierad verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens ram sänks jämfört med tidigare beslutad ram med 500 Tkr. Tekniska 
nämndens ram ökas med motsvarande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att sänka kommunstyrelsens budgetram 2007 med 500 Tkr för overheadkostnader, 
 
att höja tekniska nämndens budgetram 2007 med 500 Tkr för att täcka kostnader inom 
     gata/park, 
 
att tekniska nämnden får två budgetramar för 2008, en för skattefinansierad verksamhet  
     och en för taxefinansierad verksamhet, 
 
att kommunstyrelsens budgetram för 2008 sänks med 500 Tkr samt att tekniska  
     nämndens budgetram ökas med motsvarande. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 326/07             07/KS0083 
Lägesrapport budget 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Förändringar jämfört med budgetram 2008 
 
Skatter och bidrag  3,3 
LSS-utjämning  - 1,1 
Nytt löneavtal  - 3,2 
 
Tidplan: 
 
2007-09-20, Budgetproposition 
 
2007-10-05, Underlag för nämnder/ledningsgrupp 
 
2007-10-23, Budgetberedning/budgetrapport 
 
Redovisning till Centrala samverkansgruppen 
 
Styrkort: 
 
2007-10-18 heldag, kommunstyrelsen, förvaltningscheferna deltar 
2007-10-29, träff med enhetschefer 
2007-10-31, klockan 12.00 – 17. 00, kommunstyrelsen 
Nämndernas styrkort klara senast 2008-04-30 
 
Budget 2008, plan 2009-2010 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-30 
Kommunstyrelsen 2007-11-06 
Kommunfullmäktige 2007-11-28. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från ekonomichef Kent Frost. 
-----
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AU § 327/07             07/KS0156 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Annjeanette Strömberg, VD Bergkvara Hamn & Stuveri AB föredrar ärendet. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 –  
     2007-06-30. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 328/07             07/KS0157 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB föredrar ärendet. 
 
Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 329/07             07/KS0158 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB föredrar ärendet. 
 
Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30 föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fastighets AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-06-30. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 330/07             07/KS0159 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät AB per den 31 augusti 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ingemar Skotheim, ordförande Torsås Fjärrvärmenät AB föredrar ärendet. 
 
Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-08-31 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för perioden  
      2007-01-01 – 2007-08-31. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 331/07             07/KS0181 
Besök av Vägverket 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lennart Ivarsson, Vägverket, Hannele Johansson projektledare Energikontor Sydost AB 
och Camilla Qvist NTF informerar om ”Att göra en avsiktsförklaring”. 
 
En avsiktsförklaring är en uttalad ambition och en skriftlig dokumentation av vad ett 
företag, en organisation eller myndighet avser att göra för att uppnå högre trafik-
säkerhet. Den kan innehålla en eller flera olika åtgärder. 
 
En avsiktsförklaring innehåller 
 
• vem som uttalar avsikten 
• vad och hur mycket man tänker göra 
• när det ska vara genomfört (det vill säga start och sluttidpunkt) 
• beskrivning av hur man avser att följa upp resultatet. 

 
Avsiktsförklaringar görs av enskilda företag, myndigheter och organisationer och 
beskriver vad dessa avser att göra för att öka trafiksäkerheten. Dessa avsiktsförklaringar 
har normalt initierats vid en nationell, regional eller lokal samling för trafiksäkerhet. 
 
Förankring av avsiktsförklaringar är A och O för ökad trafiksäkerhet. Avsikts-
förklaringen måste förankras och spridas i den egna organisationen redan under den tid 
den utarbetas så att förståelse, acceptans och engagemang kring frågorna skapas. 
 
Att följa upp och utvärdera de insatser som görs är en viktig del av arbetet. Det 
möjliggör erfarenhetsutbyte och kan ligga till grund för effektiviseringar av trafik-
säkerhetsarbetet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att utse en kontaktperson som har kontakt  
     med Vägverket, Energikontor Sydost AB och NTF inför arbetet med att upprätta en  
     avsiktsförklaring, 
 
att notera informationen från Lennart Ivarsson, Vägverket, Hannele Johansson  
     projektledare Energikontor Sydost AB och Camilla Qvist NTF. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg
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AU § 332/07 
AU § 313/07 
AU § 296/07 
AU § 268/07             07/KS0149 
Information från arbetsgruppen gällande lokalfrågan i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marcus Johansson, c lämnar en avrapportering från arbetsgruppen för lokaler i Gullabo. 
 
Från arbetsgruppen föreligger tre alternativ: 
 
Alternativ A – förvärv av prästgården 
 
Alternativ B – ombyggnad och viss tillbyggnad av gymnastiksalsbyggnaden 
 
Alternativ C – Björken åtgärdas. 
 
Den redan gjorda utredningen av fuktrelaterade problem i Björken duger inte som 
underlag för att bedöma vilka insatser och kostnader som det i så fall blir tal om. Därför 
har WSP fått i uppdrag att utreda byggnadens tillstånd. Detta arbetet har påbörjats. 
Vidare har det hos brandskyddsmyndigheten beställts en bedömning avseende förvärv 
av prästgården. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna arbetsgruppens förslag till alternativ till partigrupperna för yttrande, 
 
att invänt WSP:s rapport samt räddningstjänstens besiktningsutlåtande för komplettering  
     till partigrupperna,  
 
att arbetsgruppens uppdrag härmed är avslutad, 
 
att notera informationen från Marcus Johansson, c. 
-----  
Exp till: 
Partigrupperna 
Marcus Johansson 
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AU § 333/07 
AU § 314/07 
AU § 295/07             07/KS0005 
Förköpsyttrande Binnaretorp 2:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-21: 
 
att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-04. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-04: 
 
att bjuda in Marcus Johansson till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-19 samt 
 
att hänskjuta förköpsyttrandet till detta sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19: 
 
att hänskjuta förköpsyttrandet till nästa sammanträde med arbetsutskottet. 
-----  
Exp till: 
Marcus Johansson 
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AU § 334/07             07/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 335/07             07/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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AU § 336/07             07/KS0170 
Planläggning Ragnabo 3:23 och Ragnabo 3:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-08-27 § 109 att begära hos kommunstyrelsen att få 
uppdraget att planlägga fastigheterna Ragnabo 3:23 och Ragnabo 3:3. 
 
Finansiering sker inom byggnadsnämndens budgetram för år 2007. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-19 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Roland Swedestam, s yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att ärendet kompletteras med planregler samt att utreda 
campingens framtida expansion och eventuella behov av området. 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till Håkan Algotssons, c yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Rolands Swedestams, s yrkande och Håkan 
Algotssons, c med instämmande av Bert Apperts, tp yrkande finner han att arbets-
utskottet beslutat enligt Rolands Swedestams, s yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s yrkande och nej = enligt Håkan 
Algotssons, c med instämmande av Bert Apperts, tp yrkande avges 2 ja-röster och 3 nej-
röster. Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, c och Bert Apperts, 
tp yrkande att ärendet kompletteras med planregler samt att utreda campingens framtida 
expansion och eventuella behov av området. 
  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet kompletteras med planregler samt att utreda campingens framtida expansion 
     och eventuella behov av området. 
----- 
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 337/07             07/KS0174 
Intresseanmälan tomtköp Ragnabo 3:23 
 
Ärendebeskrivning 
 
Intresseanmälan om att få köpa fastigheten Ragnabo 3:23 föreligger från Lars 
Hammarstedt. Fastigheten kommer att avstyckas till två tomter för uppförande av  
bostadshus till 2 familjer. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta med ställningstagande med anledning av ärendet om planläggning av  
     Ragnabo 3:23 och Ragnabo 3:3. 
-----  
Exp till: 
Lars Hammarstedt 
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AU § 338/07             07/KS0166 
Utökning av dispositionsrätt, Övraby 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 1984-11-20 § 192 att Morgan Hansson, Söderåkra får 
disponera ett område av Övraby 1:14 beläget väster om fastigheten Övraby 1:100. 
Området kommer att hägnas och användas till betes- och rasthage för hästar. 
 
Dispositionen medgives tillsvidare men ska upphöra så snart kommunen har använding 
för området. Området upplåtes utan ersättning mot att Hansson åtar sig att hålla det 
städat och i ordning. 
 
Morgan Hansson anhåller om att utöka den ”dispositionsrätt” som tidigare medgivits av 
tekniska nämnden enligt bifogad skiss. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet om utökning av dispositionsrätt i Övraby till tekniska nämnden  
     för synpunkter. 
-----  
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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AU § 339/07             07/KS0171 
Förfrågan om markköp av Taltrasten 6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Petra Varga och Peter Lindahl om ett eventuellt markköp 
fastigheten Taltrasten 6 i Bergkvara. 
 
Enligt planen är området för allmänt ändamål. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att sälja fastigheten Taltrasten 6 i Bergkvara. 
-----  
Exp till: 
Petra Varga och Peter Lindahl 
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AU § 340/07             07/KS0172 
Skrivelse gällande flyttning av reningsverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Ingrid och Gunnar Alexandersson att flytta reningsverket i 
Bergkvara. 
 
Nuvarande placering är till obehag på alla tänkbara sätt. 
 
• Det luktar illa. 
• Det låter. 
• Det förfular. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att flytta reningsverket i Bergkvara eftersom det kommer att  
     medföra stora investeringskostnader för Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Ingrid och Gunnar Alexandersson
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AU § 341/07             07/KS0176 
Dispositionsrätt Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning  
 
Förfrågan föreligger från Kitty Karlsson och Fredrik Andresen om att flytta sitt staket  
2 meter från fastigheten Övraby 1:142 ut på kommunens mark. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen till tekniska nämnden för yttrande. 
-----  
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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AU § 342/07             07/KS0173 
Servitut Bergkvara 2:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Pella Ängsenius ansöker om att få tecknat ett servitut på vägen mellan Laxen 2 och 
Laxen 3.  
 
Idag används uppfarten som ägaren till fastigheten Laxen 5 har servitut på. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att hänskjuta ärendet till nästa sammanträde med arbetsutskottet. 
-----  
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AU § 343/07             07/KS0 
Kommunala bolag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Under en lång tid har avtal och speciella förmåner inom kommunala bolag varit föremål 
för debatt. Ur både rättviseaspekt och ekonomisk synvinkel har diskuterats de möjlig-
heter som föreligger för de kommunala bolagen i Sverige att teckna avtal som på inget 
sätt varit möjliga att teckna inom normal kommunal verksamhet. 
 
Inom Kalmar län har flera kommuner debatterat det faktum att de kommunala bolagen 
står utan medlemskap i en arbetsgivareorganisation alternativ att de har medlemskap i 
en organisation som ger möjligheter att teckna avtal som ej går att teckna för 
medarbetare inom normal kommunal verksamhet. 
 
Torsås har inte upplevt en problematik kring orimliga avtal inom våra kommunala bolag 
och ej heller har förts en debatt om att några som helst orimliga avtal inom bolagen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att genomföra en kartläggning och 
     redovisning av hur det ser ut för de kommunala bolagen inom Torsås kommun samt 
 
att se över de arbetsgivarorganisationer som man använder och vilka skillnader som  
     finns gentemot den vanliga kommunala verksamheten, 
 
att i övrigt notera informationen från kommunchefen. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 344/07             07/KS0 
Förändring av organisation kring folkhälsoarbetet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Torsås kommun har sedan 2007-02-15 en halvtidstjänst som arbetar med de 
övergripande folkhälsofrågorna. Initialt lades folkhälsofrågorna på miljöförvaltningen 
med bakgrunden att en redan befintlig tjänst där tog ansvar för dessa frågor och den 
dåvarande tjänsten utökades. Idag ser organisationen annorlunda ut.  
 
Arbetet är kommunövergripande och måste ses som en angelägenhet för hela 
kommunen över alla nämnder. 
 
Om tjänsten förläggs under kommunstyrelsen blir den mer tillgänglig och det blir lättare 
att verkligen vara en resurs för samtliga förvaltning. Om tjänsten får en mer central roll 
kan detta göra det lättare för att bygga nätverk och broar i kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att översända förslaget att organisera folkhälsosamordnaren under kommunstyrelsen till  
     miljönämnden för yttrande. 
-----  
Exp till: 
Miljönämnden 
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AU § 345/07             07/KS0175 
Markområde till Torsås Dirt Club 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Nu har en förening bildats som kallas för Torsås Dirt Club. 
Dirt jump en så kallad cykelbana. Dirt jump, är ingen sport där man brukar tävla utan 
det gäller mest att cykla och utföra tricks. 
 
Förslag på markområde i backarna invid Torshammars idrottsplats i Torsås föreligger 
från Torsås Dirt Club Peter Nilsson. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg upprätta förslag på dispositionsavtal med  
     Torsås Dirt Club. 
-----  
Exp till: 
Torsås Dirt Club 
Kommunchef Tommy Nyberg
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AU § 346/07               
AU § 289/07             06/KS0213 
Utökning av antalet ledamöter i personalutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Yrkande 
 
Torsåspartiet yrkar att antalet ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott utökas från 
tre till fem ledamöter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-07: 
 
att överlämna yrkandet till partigrupperna för synpunkter,  
 
att synpunkterna ska var kommunkansliet tillhanda senast 2007-09-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-19 
 
Inga synpunkter från partigrupperna har inkommit. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Centergruppen yrkar att antalet ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott förblir 
oförändrat. 
 
Bert Appert, tp yrkar att antalet ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott utökas 
från tre till fem ledamöter. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan centergruppens yrkande och Bert Apperts, 
tp yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt centergruppens yrkande varvid 
votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt centergruppens yrkande och nej = enligt Bert Apperts, tp 
yrkande avges 4 ja-röster och 1 nej-röster. Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt 
centergruppens yrkande att antalet ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott förblir 
oförändrat. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att antalet ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott förblir oförändrat. 
-----  
Exp till: 
Bert Appert, tp 
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AU § 347/07               
AU § 137/07             07/KS0087 
Hyreskontrakt Torsås 6:18, Möre Resurscentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
I överenskommelse om en gemensam näringslivssamverkan med Möre ResursCentrum 
ska den turistansvariges arbetsplats vara på Möre ResursCentrum för att erhålla 
samordningseffekter med övriga näringslivsfrågor. 
 
Med anledning av detta föreligger ett hyreskontrakt med Klas Petersson, Helsingborg. 
 
En överenskommelse ska tecknas där Möre Resurscentrum står för hyreskontraktet och 
att Torsås kommun betalar 50 % av hyran, det vill säga 1 875 kronor per månad 
inklusive mervärdesskatt. Överenskommelsen ska gälla från och med 2007-04-01 till 
och med 2009-12-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-03-20: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att teckna en överenskommelse med Möre 
     Resurscentrum gällande hyreskontrakt i fastigheten Torsås 6:18. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-19 
 
Överenskommelse mellan Torsås kommun och Möre Resurscentrum angående 
hyresavtal på lokaler på Torsås 6:18, Allfargatan 11 föreligger. 
 
Hyreskontrakt föreligger mellan hyresvärden Klas Pettersson och Möre Resurscentrum 
om rum i fastigheten Torsås 6:18. rummet är avsedd att användas av kommunens 
turismansvarig. Torsås kommun betalar 50 % av hyran. Överenskommelsen ska gälla 
från och med 2007-04-01 till och med 2009-12-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna förslag på överenskommelse med Möre ResursCentrum angående  
     hyresavtal på lokal på Torsås 6:18, Allfargatan 11, 
 
att bemyndiga kommunchef Tommy Nyberg att underteckna överenskommelsen. 
-----   
Exp till: 
Möre ResursCentrum 
Kommunchef Tommy Nyberg 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 28 av 35   
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  2007-09-19  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
AU § 348/07             07/KS0165 
Skrivelse angående tung trafik till och från hamnen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Annjeanette Strömberg, Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger om 
tung trafik i Bergkvara. Se vidare aktbilaga. 
 
Godsflödet över Bergkvara Hamn har ökat och därmed även transporterna till och från 
hamnen. 
 
Vid ett möte 2007-08-13 där representanter för hamnen, kommunen, timmerbilar, 
flisbilar och grusbilar var närvarande ventilerades frågan om vad som tillsammans kan 
göra för att minska trafiken på Storgatan i Bergkvara. 
 
Eftersom södra vägen upp mot E22 endast är 4 meter bred och en lastbil är 2,60 meter 
bred går det inte att mötas på den vägen, som trafiken ser ut idag (även om ”timmer-
vägen”  breddas fullt ut).  
 
Vid överläggningarna framkom att halvering av trafiken kan göras genom att bilarna till 
hamnen går via Storgatan och från hamnen via ”timmervägen” upp mot E22. Detta 
träder i kraft 2007-09-01. Detta sker godvilligt av åkerierna för att förbättra situationen. 
 
För att lösa frågan permanent bör kommunen informera Vägverket om problemet och 
agera för att tå till stånd en lösning snabbt. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att invänta skrivelse från Bergkvara Samhällsförening med boende utmed Storgatan i  
     Bergkvara om att minska den tunga och farliga trafiken inom tätbebyggt område, 
 
att hänskjuta ärendet till nästa sammanträde med arbetsutskottet samt 
 
att notera inkommen skrivelse från Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
-----  
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AU § 349/07             04/KS0239 
Revidering av Torsås Kustvårdsplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revidering av Torsås Kustvårdsplan antagen av Kommunfullmäktige 2005-06-15 § 49 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in kommunekolog Kerstin Ahlberg till arbetsutskottets sammanträde  
     2007-10-02 för en genomgång av revideringar av Torsås Kustvårdsplan. 
-----  
Exp till: 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg
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AU § 350/07             07/KS0104 
Information Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg information om Olssonska gården. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ta fram på förslag på inriktning och  
     ambitionsnivå för verksamheten på Olssonska gården. 
-----  
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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AU § 351/07 
AU § 321/07 
AU § 161/07 
AU § 46/07 
AU § 287/06 
AU § 211/06             06/KS0167 
Sjöfartsmuseet i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Sjöfartsmuseum är i behov av att upprustas.  Bland annat måste tak och 
väggar isoleras så att byggnaden kan hålla cirka 15 grader inomhus. 
 
Ett problem är att länsstyrelsen inte kan bevilja några pengar för upprustningen eftersom 
museet har flyttats från sin ursprungliga plats. Eventuellt kan Boverket ge bidrag. 
 
Att ta fram och sammanställa ansökningshandlingar är ett tidskrävande arbete och en  
handläggare behöver utses och. Målsättning är att en handläggare ska komma igång 
med arbetet under första halvåret 2007 och att Boverket kan ha en ansökan efter 
sommaren nästa år. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ledningsgruppen att utse en handläggare som ska handlägga  
     bidragsansökan för Sjöfartsmuseet samt  
 
att efterhör med Bergkvara Hamn & Stuveri AB om nuvarande placering av 
     Sjöfartsmuseet kan utgöra framtida hinder för hamnens utveckling. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Skrivelse daterad 2007-01-19 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger, att 
nuvarande placering av Sjöfartsmuseet utgör inget hinder för hamnens framtida 
utveckling. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-23: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-17 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
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Fortsättning § 351/07, Sjöfartsmuseet i Bergkvara 
 
 
 
Vissa kulturlokaler som tillhör någon annan än staten kan få bidrag från Boverket till 
bland annat ny- och ombyggnad, standardhöjande reparationer, handikappanpassning 
samt utbyte eller komplettering av inventarie. För bidrag måste projektet bedömas 
viktigt från kulturpolitiskt synpunkt. Projektet får inte påbörjas innan man fått beslut om 
bidrag. 
 
Man kan få bidrag med högst 30 % av bidragsunderlaget för nybyggnad och med högst 
50 % av underlaget för övriga projekt. 
 
Boverkets Samlingslokaldelegation beslutar om bidrag en gång om året. En ansökan 
som lämnas före den 1 oktober ett år får beslut om bidrag senast under februari månad 
året därpå. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-04-17: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att ta fram underlag och sammanställa en  
     bidragsansökan. 
 
Arbetsutskottet behandling 2007-09-04 
 
Förslag föreligger från kommunchef Tommy Nyberg att ej ansöka om pengar för 
renovering av Sjöfartsmuseet hos Boverket utan ge kommunchefen i uppdrag att bevaka 
behoven och att ta upp ärendet igen till nästa år för behandling. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-04: 
 
att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-19. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-19 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ansöka om pengar för renovering av Sjöfartsmuseet hos Boverket,  
 
att redovisa, efter beslut av Boverket, till arbetsutskottet om förutsättningarna för ett  
     vidare beslut. 
----- 
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 352/07             07/KS0164 
Folkomröstning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad yrkar på folkomröstning med anledning av kultur- och fritids- 
nämndens beslut om nedläggning av fritidsgårdarna i Bergkvara och Söderåkra. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Ulf-Peter Rosenblad inkommer med de påskrivna listor med anledning av beslut att  
     lägga ner fritidsgårdarna i Bergkvara och Söderåkra till kommunstyrelsen, därefter  
     kommer ärendet att åter tas upp i arbetsutskottet, 
 
att notera inkommen skrivelse från Ulf-Peter Rosenblad. 
-----  
Exp till: 
Ulf-Peter Rosenblad 
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AU § 353/07 
AU § 318/07             07/KS0092 
Inbjudan att lämna remissynpunkter på Ansvarskommitténs slutbetänkande 
Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansvarskommittén överlämnar sitt slutbetänkande 2007-02-27. Kommittén har i bred 
enighet redovisat ett betänkande som tydliggör de problem och begränsningar  som 
dagens samhällsorganisation utgör. Den föreslår en rad reformer för att förbättra 
styrningen, tydliggöra rollfördelningen och ge förutsättningar för bättre samspel mellan 
olika samhällsnivåer och aktörer. 
 
Betänkandet sänds härmed ut på en bred remiss. Ambitionen är att få till stånd en öppen 
och omfattande diskussion om kommitténs förslag. Reformförslagen berör hela 
samhällsorganisationen och alla som önskar måste få en chans att delta i diskussionen 
och framföra sina synpunkter. 
 
Information om Ansvarskommitténs betänkande finns tillgängligt på regeringens 
hemsida under adress: www.regeringen.se/ansvarskommitten.  
 
Remissvar ska vara inkomna till Finansdepartementet senast 2007-09-21. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-04: 
 
att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-19. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-19 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Förslag till yttrande över remiss föreligger från Regionförbundet i Kalmar län samt från 
SmåKom föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna Torsås kommuns förslag på synpunkter på Ansvarskommitténs  
     slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. 
-----  
Exp till: 
Finansdepartementet 
Regionförbundet i Kalmar län 
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AU § 354/07             07/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
På Skolutvecklingstorget presenterar skolor, från förskola till gymnasium och 
vuxenutbildning, utvecklingsprojekt som alla kännetecknas av framgång och nya 
erfarenheter. En enorm kunskapsbas är samlad på Skolutvecklingstorget och erbjuder en 
oslagbar möjlighet för besökare att utbyta erfarenheter med kollegor men kanske aldrig 
annars träffar. 
 
Torsås kommun kommer att medverka vid Skolutvecklingstorget, Skolforum  
29 oktober – 31 oktober 2007. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
 
 
  
 


