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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2008-01-15, 08.30 – 11.00 
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Mona Magnusson, m 
  Bert Appert, tp 
  Irma Folkesson, c tjänstgörande ersättare för Håkan Algotsson 
  Peter Ludvigsson, s tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson 
  
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Per-Gunnar Fransson, Kalmar Inköpskontor § 18 
  Gunnar Farmarsson, Kalmar Inköpskontor § 18 
  Kent Frost, ekonomichef § 18 - 21 
   
  
  
Utses att justera  Peter Ludvigsson  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-01-17 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 1 - 21 
    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Peter Ludvigsson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum 2008-01-15   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-01-17  Datum för anslags 
nedtagande 

2008-02-08 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 1/08            08/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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AU § 2/08            08/KS0002 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att anmäla ordförande Roland Swedestam, vice ordförande Håkan Algotsson, 
     Kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost till konferensen ”Styr  
     med resursfördelning”, 2008-03-11 i Stockholm, 
 
att i övrigt notera delgivningen. 
-----  
Exp till: 
Ordförande Roland Swedestam 
Vice ordförande Håkan Algotsson 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 3/08            08/KS0001 
Ändring av sammanträdesdag för arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av att kursen Styr med resursfördelning infaller samma dag som 
arbetsutskottet 2008-03-11, flyttas arbetsutskottet till onsdagen den 12 mars 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att arbetsutskottets sammanträde 2008-03-11 flyttas till onsdagen den 12 mars 2008  
      klockan 08.30. 
-----  
Exp till: 
Ledamöterna i arbetsutskottet 
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AU § 4/08            08/KS0008 
Beslutsattestanter 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2008-01-01.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2008-01-01: 
 
Driftsbudget 
 
Ansvar Text           Attestant      Ersättare 
 
11   Kommunchef         Tommy Nyberg    Kent Frost 
112  Ekonomichef         Kent Frost     Tommy Nyberg 
113  Personalchef         Per Lindberg      Tommy Nyberg 
115  Turistansvarig        Stine Breum-Appelqvist   Tommy Nyberg 
116  Kostchef          Ann Eklund     Tommy Nyberg 
117  Säkerhetssamordnare      Ulrika Widell     Tommy Nyberg 
119  Verksamhetsan- 
   svarig Vågen         Ann-Britt Mårtensson  Hans Gustafsson 
1102  Kansliadministratör       Yvonne Nilsson    Tommy Nyberg 
 
Balanskonto 
 
Ansvar Text           Attestant      Ersättare 
 
11   Kommunchef         Tommy Nyberg    Kent Frost 
112  Ekonomichef          Kent Frost     Tommy Nyberg 
1121  Redovisningsekonom      Kent Frost     Tommy Nyberg 
1122  Ekonomiassistent, 
   kassa/bank         Kent Frost     Tommy Nyberg 
1124  Ekonomiassistent, 
     remittering          Kent Frost     Tommy Nyberg 
1132  Personalassistent        Carina Johansson   Birgitta Eriksson 
                   Mona Magnusson 
                   Per Lindberg 
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Fortsättning § 4/08, Beslutsattestanter 2008 
 
Fortsättning Balanskonto 
 
Ansvar Text           Attestant      Ersättare 
 
 1133  Löneassistent- 

befattning 1    Birgitta Eriksson    Carina Johansson 
               Mona Magnusson 
               Per Lindberg 
               

1134 Löneassistent- 
befattning 2    Mona Magnusson   Birgitta Eriksson 
               Carina Johansson 
               Per Lindberg 
 

912  Finansförvaltning  Kent Frost     Tommy Nyberg 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 5/08            08/LS0005 
Förköpsyttrande Siggatorp 1:39 och Siggatorp 1:45 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Siggatorp 1:39 och 
Siggatorp 1:45. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet      Köpehandling     Köpesumma 
 
Siggatorp 1:39    Köpekontrakt      350 000:- (Trehundra- 
Siggatorp 1:45             femtiotusen kronor) 
-----  
Exp till: 
Jan-Erik Andersson 
Ragnabovägen 14 
385 94 Bergkvara 
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AU § 6/08            08/KS0016 
Kontrakt för leverans av fjärrvärme, Torsås 5:100 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kontrakt för leverans av fjärrvärme föreligger mellan Torsås Fjärrvärmenät AB och 
Torsås kommun gällande fastighet Torsås 5:100. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ansluta Torsås 5:100 till fjärrvärmenätet i Torsås kommun, 
 
att godkänna kontrakt för leverans av fjärrvärme mellan Torsås Fjärrvärmenät AB 
     och Torsås kommun gällande fastighet Torsås 5:100, 
 
att bemyndiga kommunchef Tommy Nyberg att underteckna kontraktet.  
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 7/08            08/KS0017 
Förslag till den kommunala medborgartomten under Vinterveckan 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sammandrag av inkomna förslag till den kommunala medborgartomten under 
Vinterveckan 2007 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kopia på inkomna förslag gällande berörda verksamhetsområde är utsända till 
personalutskott, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden, Torsås Bostads AB och kommunalrådet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att berörda verksamheter, ska ta till sig inkomna förslag från allmänheten . 
-----  
Exp till: 
Personalutskottet 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Torsås Bostads AB 
Kommunalrådet 
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AU § 8/08            08/KS0014 
Avloppsproblem Södra Kärr 1:47 
 
Ärendebeskrivning 
 
1996 ansökte ägaren till fastigheten Södra Kärr 1:47 om att få anlägga BDT-avlopp på 
fastigheten Södra Kärr 1:47. Miljönämnden beslutar att ej bevilja tillstånd, en 
gemensam anläggning bör eftersträvas snarast. 
 
2003 kom en förfrågan från Södra Kärrs Samfällighetsförening. 
 
Miljönämnden beslutar: Stora uppenbara avloppsproblem som är angelägna att lösa, kan 
det finnas skäl till att Södra Kärr ansluts till ett separat avloppsreningsverk för hela 
området snarast. Nämnden kommer att arbeta för att sträva efter att ovanstående kan 
förverkligas snarast möjligt. 
 
Avgifter för lantrintömning under åren: 
 
1997    545:- exklusive mervärdesskatt 
1998    580:- 
1999    600:- 
2000    806:- 
2001    895:- 
2002    895:- 
2003    895:- 
2004    895:- 
2005    920:- 
2006 1 500:- 
2007 2 500:- 
 
Fastighetsägare vill ha svar på vad som föranleder dessa höjningar för latrintömning och 
vad han har för val att påverka dess? 
 
Kan han själv säga upp latrintömning och själv tömningen själv? 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). 
----- 
Exp till: 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
Dan Andersson 
Miljönämnden 
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AU § 9/08            07/KS0032 
Förvärv av tomt på Adolfssonska tomten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Carl Sigfridsson frågar i en skrivelse till kommunstyrelsen om när den tomt som han 
enligt avtal med kommunen har rätt att förvärva på den Adolfssonska fastigheten är 
tillgänglig för byggnation. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att arbete pågår med planläggning av Adolfssonska tomten och förslag på hur denna  
     skall användas till, tas fram så snart det är möjligt. Oavsett vilken lösning kommunen  
     väljer avser vi att stå fast vid den tomtkö som finns och att de som finns i tomtkön  
     skall erbjudas tomter i turordning. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 10/08 
AU § 232/07 
KS § 81/07 
AU § 110/07 
AU § 60/07 

AU § 37/07 
KF § 185/06 
KS § 254/06 
KF § 118/06 
KS § 254/06 
KS § 199/06 
BB § 6/06            06/KS0203 
Brukningsavgifter för VA 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår brukningsavgifter för VA år 2007. 
 
           exklusive moms    inklusive moms 
Timtaxa               350:-                  437:50 
Borttagning av mätare, vintertid 
Avläsning av mätare. 
 
Övriga avgifter föreslås oförändrade och lika 2006. 
 
 Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-11-29 
 
Yrkande och propositioner 
 
Leif Lindberg, tp med instämmande av Roland Swedestam, s och Lena Gustafsson, v 
yrkar återremittering av ärendet för ny beredning gällande fast avgift inom 
Djursvik/Påbonäs, Ragnabo 13:1 och 1:3. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsen beslut. 
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Fortsättning § 10/08, Brukningstaxa för VA 2007 
 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Leif Lindberg, tp med instämmande av 
Roland Swedestam, s och Lena Gustafssons, v yrkande och Håkan Algotssons, c 
yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet för ny 
beredning gällande fast avgift inom Djursvik/Påbonäs, Ragnabo 13:1 och 1:3. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-11-29: 
 
att återremittera ärendet för ny beredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-12-05 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-12-04 § att vidhålla föreslagen oförändrad taxa. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s yrkar att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 
13:1 och 1:3 slopas och fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa. 
 
Håkan Algotsson, c och Christer Söderholm, kd yrkar bifall till tekniska nämndens 
förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s yrkande och Håkan  
Algotssons, c med instämmande av Christer Söderholms, kd yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Rolands Swedestams, s yrkande att den särskilda taxan 
för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och fastigheterna införlivas i 
ordinarie föreslagen taxa. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-12-05 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och 
     fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa,  
 
i övrig enligt budgetberedningens förslag. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Irma Folkesson, Hans-Olof Berg, Christina Svensson samtliga inom  
c-gruppen, Mona Magnusson, m och Christer Söderholm, kd reserverar sig skriftligt 
mot beslutet. Bilaga 2. 
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Fortsättning § 10/08, Brukningstaxa för VA 2007 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-12-18 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Magnus Nilsén, m och Jan-Erik Blomberg, kd 
yrkar bifall till tekniska nämndens förslag. 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Leif Lindberg, tp yrkar bifall till kommun-  
styrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkans Algotssons, c med instämmande av  
Magnus Nilséns, m och Jan-Erik Blombergs, kd yrkande och Roland Swedestams, s 
med instämmande av Leif Lindberg, tp yrkande finner hon att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt tekniska 
nämndens förslag avges 18 ja-röster och 15 nej-röster. Kommunfullmäktige har sålunda 
beslutat enligt Roland Swedestam, s med instämmande av Leif Lindberg, tp att yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och 
Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-12-18: 
 
att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och 
     fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa,  
 
i övrig enligt budgetberedningens förslag. 
 
Reservation 
 
Samtliga inom c-gruppen, moderaterna, kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2006-12-18 § 185 har inlämnats av 
Kroka-Påbonäs Samfällighetsförening och Willy Svensson. 
 
Föreläggande från Länsrätten i Kalmar län föreligger. Svar ska vara Länsrätten tillhanda 
senast 2007-01-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-23: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att efterhör om förlängd yttrande tid hos  
     Länsrätten samt att sammanställa ett svar till Länsrätten. 
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Fortsättning § 10/08, Brukningstaxa för VA 2007 
 
Arbetsskottets behandling 2007-02-06 
 
Beslut 2007-01-25 från Länsrätten i Kalmar föreligger där Länsrätten avvisar inlämnat 
överklagande från Norrgårdens Samfällighetsförening. 
 
Förslag på yttrande föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s 
och kommunchef Tommy Nyberg samt från Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, 
m. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar bifall till sitt egna och 
kommunchef Tommy Nybergs yttrande. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till sitt egna och Mona Magnussons, m yttrande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s och Tommy 
Nybergs yrkande och Håkan Algotsson, c och Mona Magnussons yrkande finner han att 
arbetsutskottet beslutat enligt Roland Swedestam, c och Tommy Nybergs yrkande 
varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s och Tommy Nybergs yrkande och 
nej = Håkan Algotssons, c och Mona Magnussons, m yrkande avges 3 ja-röster och 2 
nej-röster. Arbetsutskottet har sålunda beslutat att godkänna Roland Swedestam, s och 
Tommy Nybergs upprättade förslag till yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-02-06: 
 
att godkänna kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och Tommy Nybergs 
     upprättade yttrande som sitt eget,  
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt egna yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-03-06 
 
Föreläggande 2007-02-27 föreligger från Länsrätten i Kalmar att tillfälle ges att yttra sig 
avseende kommunens självkostnader för området. Yttrande ska vara Länsrätten 
tillhanda senast 2007-03-27 med målnummer 42-07. 
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Fortsättning § 10/08, Brukningstaxa för VA 2007 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-03-06 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att avge något yttrande på kommunens självkostnader för området. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-03-20: 
 
att avstå från att avge något yttrande på kommunens självkostnader för området. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Dom daterad 2007-06-04 föreligger från Länsrätten i Kalmar län, där Länsrätten 
upphäver, med bifall till överklagande, Torsås Kommunfullmäktiges beslut 2006-12-18 
§ 185. 
 
Förslag på yttrande föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s och Bert Appert, tp yrkar bifall till att sända in förslag till yttrande 
för att under tiden kunna komplettera ärendet. 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m yrkar att vidhålla tekniska nämndens 
tidigare beslut 2006-12-04 § 165 om oförändrad taxa. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s och Bert Apperts 
bifallsyrkande och Håkan Algotssons, c och Mona Magnussons, m yrkande att vidhålla 
tekniska nämndens tidigare beslut finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Roland 
Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-06-12: 
 
att godkänna upprättat yttrande som sitt eget. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-01-15 
 
Kroka-Påbonäs Samfällighetsförening överklagar kommunstyrelsens beslut 2007-11-28, 
gällande fast del av brukningsavgifter för gemensamhetsanläggningar för 
fritidsområden. Kroka-Påbonäs Samfällighetsförening återkallar sitt överklagande. 
 
Länsrätten i Kalmar län beslutar 2007-12-28 att avskriva målet. 
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Fortsättning § 10/08, Brukningstaxa för VA 2007 
 
Kammarrätten i Jönköpings domslut daterad 2007-12-20 föreligger, där Kammarrätten 
upphäver Länsrättens dom och fastställer Kommunfullmäktiges i Torsås kommuns  
beslut 2006-12-18 § 185. 
 
Skrivelse daterad 2008-01-02 föreligger från ordförande Rune Gunnarsson i Kroka-
Påbonäs samfällighetsförening. 
 
Kroka-Påbonäs samfällighetsförening avser att lyfta frågan om överlämnande av sin 
VA-anläggning till kommunen på deras årsmöte i maj. För att kunna ta ställning till 
alternativet fortsatt drift i egen regi eller eventuellt överlåtande av anläggningen till 
kommunen så vill samfällighetsföreningen efterhör om Torsås kommun har intresse för 
övertagande och i så fall vilka villkor som kommer att gälla för ett övertagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen från Kroka-Påbonäs samfällighetsförening till tekniska  
     nämnden för utredning och ställningstagande. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera Kammarrätten i Jönköpings dom daterad 2007-12-20.  
----- 
Exp till:  
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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AU § 11/08 
KF § 136/07 
KS § 241/07 
AU § 369/07          08/KS0018 
AU § 349/07          04/KS0239 
Uppföljning av Torsås Kustvårdsplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revidering av Torsås Kustvårdsplan antagen av Kommunfullmäktige 2005-06-15 § 49 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19: 
 
att bjuda in kommunekolog Kerstin Ahlberg till arbetsutskottets sammanträde  
     2007-10-02 för en genomgång av revideringar av Torsås Kustvårdsplan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-02 
 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg föredrar ärendet utifrån förslag på revideringar av 
Torsås kommuns Kustvårdsplan 2007-2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-02 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidera Torsås kommuns Kustvårdsplan enligt förslag på revideringar 2007-2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna redovisningen av planerade och gjorda åtgärder i Torsås kommuns  
      Kustvårdsplan. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-11-28 
 
Tilläggsyrkande 
 
Leif Lindberg, tp yrkar tillägget att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en 
bredare revidering av kustvårdsplanen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-11-28: 
 
att godkänna redovisningen av planerade och gjorda åtgärder i Torsås kommuns  
      Kustvårdsplan, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en bredare revidering av kustvårdsplanen. 
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Fortsättning § 11/08, Revidering av kustvårdsplanen 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt miljönämnden att genomföra en revidering av kustvårdsplanen. 
-----  
Exp till: 
Miljönämnden 
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AU § 12/08 
KS § 280/07 
AU § 426/07          07/KS0236 
Detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 med flera, Torsås kommun, Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i blandade 
upplåtelseformer nära Torsås centrum samt att bredda Applerumsån och skapa ett 
dämme. 
 
Området ligger i norra delen av Torsås, cirka 700 meter från centrum. Området omfattar 
cirka 7,4 ha och är idag obebyggd med undantag för fastigheten Applerum 5:23 där det 
finns en lada i mycket dåligt skick samt ett pumphus. Planområdet omfattar de 
kommunägda fastigheterna Applerum 3:37, Torsås 5:23, del av Torsås 2:42, del av 
Applerum 5:6 samt den privatägda fastigheten Torsås 5:21. 
 
I plan- och bygglagen kallas detta för samråd enligt 5 kapitlet 20 §. 
 
Synpunkter på detaljplanen ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast 2007-11-29. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27:  
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att redovisa ett förtydligande av innebörden 
     våtmark dämme som finns med i beskrivningen.  
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad detaljplan för fastigheterna Applerum 5:23  
     med flera. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-12-04 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Vid upphävande av strandskydd gäller: 
 
För planer fastställd innan 1975 behöver kommunen inte begära dispens. Inom 
Applerumsområdet är nästan all mark fastställd enligt plan innan 1975.  
Dock finns det 2 mindre områden fastställt 1978 och då gäller följande:  
Kommunen måste i samband med utställning av detaljplan redovisa (kungöra) att man 
tänker upphäva strandskyddet. Efter utställningstiden måste kommunen ansökan om att 
strandskyddet upphävs och detta görs hos Länsstyrelsen. Enligt Britta Johansson på 
Länsstyrelsen är detta en process på 6 till 8 veckor innan beslut kan fattas om 
upphävande av strandskydd. 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 32   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-01-15  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 
Fortsättning § 12/08, Detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 med flera, Torsås 
kommun, Kalmar län 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-12-04: 
 
att benämningen våtmark/dämme ersätts med konstgjord sjö, 
 
att i övrigt ingen erinran mot upprättad detaljplan för fastigheterna Applerum 5:23  
     med flera. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-01-15 
 
Förslaget har under tiden 2007-11-15 – 2007-11-29 varit föremål för samråd enligt PBL 
5 kap 20 §, normalt planförfarande. 
 
Under samrådstiden har 20 skriftliga yttranden inkommit, vilka sammanställts och 
kommenteras i en samrådsredogörelse daterad 2007-12-17. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-12-17 § 220, att godkänna samrådsredogörelsen 
daterad 2007-12-17 som sin egen, att göra de revideringar som föreslås i samråds- 
redogörelsen samt att efter revidering ställa ut detaljplanen för granskning under en tid 
av tre (3) veckor enligt PBL 5:23. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från byggnadsnämnden. 
----- 
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AU § 13/08 
KS § 278/07 
AU § 425/07          07/KS0235 
Detaljplan för fastigheterna Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1, 
Torsås kommun, Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av ett större lager till 
Byggvaruhandeln Handelshuset i Bergkvara AB, Lindbergs Bygg och Färg. 
 
Planområdet omfattar cirka 0,5 ha och angränsar till Dalskärsvägen och Storgatan i 
Bergkvara samhälle. Mark inom den befintliga fastighetsgränsen är privatägd. 
Kommunal mark kommer att tas i anspråk då fastigheten utvidgas åt nord-ost. 
 
Synpunkter på detaljplanen skall lämnas skriftligt senast 2007-11-29 till Torsås 
kommun, byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad detaljplan för fastigheterna Garvaren 5,  
      Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-12-04: 
 
att notera delgivningen från arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-01-15 
 
Förslaget har under tiden 2007-11-15 – 2007-11-29 varit föremål för samråd enligt PBL 
5 kap 20 §, normalt planförfarande. 
 
Under samrådstiden har 8 skriftliga yttranden inkommit, vilka sammanställts och 
kommenteras i en samrådsredogörelse daterad 2007-12-14. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-12-17 § 220, att godkänna samrådsredogörelsen 
daterad 2007-12-14 som sin egen, att göra de revideringar som föreslås i samråds- 
redogörelsen samt att efter revidering ställa ut detaljplanen för granskning under en tid 
av tre (3) veckor enligt PBL 5:23. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från byggnadsnämnden. 
----- 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 av 32   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-01-15  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 14/08 
KS § 148/07 
AU § 216/07  
KS § 76/07 
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. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-03-20 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att ärendet överlämnas till miljönämnden och 
kustmiljögruppen för att inhämta synpunkter på arbetsprogrammet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-03-20: 
 
att överlämna ärendet till miljönämnden och kustmiljögruppen för att inhämta  
     synpunkter på arbetsprogrammet, inlämnas senast 2007-05-01 till kommunkansliet. 
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Fortsättning § 14/08, Arbetsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt  
2007 – 2009 
 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-05-15 
 
Synpunkter från Torsås Kustmiljögrupp daterat 2007-04-19 föreligger.  
 
Torsås Kustmiljögrupp har inget att erinra mot det upprättade arbetsprogrammet för 
Södra Östersjöns vattendistrikt. Vill dock påpeka att de bör ingå bland de nätverk och 
referensgrupper i Södra Östersjöns vattendistrikt som är nämnda på sidan 15 i arbets- 
programmet.  
 
Synpunkter från miljöchef Jan Andersson och kommunekolog Kerstin Ahlberg daterat 
2007-05-10 föreligger där det finns en otydlighet i vilken som är kommunens roll och 
ansvar. Meddelar även att kommunen är mycket nöjda med Länsstyrelsen berednings-
sekretariat som informerat kommunen vid flera olika tillfällen. Intresse finns att bilda 
vattenråd. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-15 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot det upprättade arbetsprogrammet för Södra Östersjöns 
     vattendistrikt 2007 – 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-05-30: 
 
att ingen erinran föreligger mot det upprättade arbetsprogrammet för Södra Östersjöns 
     vattendistrikt 2007 – 2009. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-01-15 
 
Sammanställning över inkomna synpunkter under samrådet av arbetsprogrammet 
föreligger från Vattenmyndigheten Södra Östersjön. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Vattenmyndigheten Södra Östersjön. 
-----  
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AU § 15/08           07/KS0039 
Förändring av förbundsordning, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelsen för Samordningsförbundet fastställde verksamhetsplan och budget för 2008 
vid möte 2007-11-23. Se vidare aktbilaga. 
 
Från och med 2008-01-01 är Borgholms kommun medlem i Samordningsförbundet och 
därmed är alla kommunerna i länet med. I och med detta blir avgiften per medlem något 
mindre för 2008. För Torsås kommun innebär detta efter invånarantalet per den 30 juni 
2007: 
 
Administration 2008: 6 329 
Finansiell ram för verksamheten 2008: 146 640 
Summa: 152 969 
Siffrorna kan justeras något vid definitiv beräkning av invånarantalet 1 januari 2008. 
 
Enligt förbundsordningen ska ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av 
förbundsstyrelsen och godkännas av de medlemmar som utsett samordningsförbundets 
styrelse. 
 
Ändring av Inledningen har sin grund i att Länsarbetsnämnden byter namn till 
Arbetsförmedlingen från och med 2008-01-01. 
 
Ändring av § 3 har sin grund i att Borgholms kommun blir medlem i Samordnings- 
förbundet från och med 2007-01-01. Därmed är alla länets kommuner medlemmar i 
förbundet. 
 
Ändring av § 4 och § 6 har sin grund i att Länsarbetsnämnden byter namn till Arbets-
förmedlingen från och med 2008-01-01. 
 
Ändring av § 7 
Genom at en ny lagändring som väntas träda ikraft från och med 2008-01-01 så skall 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor för Försäkringskassan och Arbetsför- 
medlingen. Hittills har det varit Riksrevisionen. 
Dessutom införs ett förtydligande om att var och en av de kommuner och det landsting 
som är medlemmar i samma samordningsförbund skall kunna träffa överenskommelse 
om att använda sig av en eller flera gemensamma revisorer som för deras räkning 
granskar räkenskaperna och årsredovisningen samt styrelsen förvaltning. 
Denna möjlighet för kommuner och landsting att använda sig av en gemensam revisor 
skall dock inte innebära någon skyldighet att göra så. Var och en av de samverkande 
kommunerna och landstinget behåller möjligheten att utse en egen revisor som granskar 
samordningsförbundet. 
Kravet att det skall finnas ersättare för revisorerna avskaffa. 
Ändringarna skall träda ikraft 2008-01-01. 
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Fortsättning § 15/08, Förändring av förbundsordning, Samordningsförbundet i 
Kalmar län 
 
Nuvarande förbundsordning och förslag till ny förbundsordning från och med  
2008-01-01 samt styrelseprotokoll 2007-11-23 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
förslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förändringarna i förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar  
     län. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 16/08           08/KS0026 
Företagsbesök 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föreslår att kommunstyrelsens 
ledamöter under våren 2008 ska under en hel dag besöka några företag i kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg upprättar ett förslag på företagsbesök i kommunen, 
     som redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-02-05. 
 
Föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunstyrelsens ledamöter ska under en hel dag, 2008-03-27 besöka olika företag  
      i kommunen. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Kommunstyrelsen 
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AU § 17/08           08/KS0027 
Utse ledamöter i valberedning, Kommuner i Sydost (LEADER) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att Kommuner i Sydost vill att 2 personer 
från Torsås kommun ska ingå i deras valberedning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utse Mona Magnusson och Peter Ludvigsson att ingå i valberedningen för  
      Kommuner i Sydost. 
----- 
Exp till: 
Kommuner i Sydost 
Mona Magnusson 
Peter Ludvigsson 
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AU § 18/08           08/KS0019 
Städupphandling, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost, Per Gunnar Fransson och Gunnar Farmansson från Kalmar 
Inköpskontor informerar om pågående städupphandling för Torsås kommun. 
 
Städupphandling Torsås 
 
• Städ- och golvvård 
• Öppen upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling 
• Avtalstid 3 + 1 år 
 
Förutsättningar: 
 
• Budget 1:a avtalsåret, 4,5 Mkr 
• Anbud överstiger 4,5 Mkr förkastas 
• Separata priser respektive objekt 
• Fast pris 12 månader, därefter index 
 
Krav på entreprenören: 
 
• Teknisk förmåga och kapacitet 
• Kvalitetsuppföljning 
• Miljöhänsyn 
• Försäkringar 
• Ekonomisk stabilitet 
• Sociala krav, diskriminering 
• Kollektivavtal 
 
Utvärdering: 
 
Totalekonomiskt mest fördelaktiga 
• Anbudet totalvärde 90 % 
• Referenser 10 % 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att fortsätta upphandlingen av städ- och golvvård enligt upplägget från Kalmar Inköps- 
     kontor och ekonomikontoret, 
 
att förlänga nuvarande avtal med Sodexho och ISS till och med 2008-05-31. 
----- 
Exp till: 
Kalmar Inköpskontor, Ekonomikontoret 
Sodexh och ISS 
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AU § 19/08           08/KS0021 
Upphandling av kommunikation som tjänst (telefonväxel) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om att nuvarande telefonväxel från 1996 är i behov 
av att uppgraderas. Den nuvarande telefonväxeln har idag inte tillräckligt med 
anknytningar till samtliga anställda. 
 
Kommunikation som tjänst omfattar funktioner och tjänster för telefoni och mobil 
datakommunikation, där leverantören tillhandahåller alla tekniska plattformar, all 
infrastruktur och alla tjänster för att realisera efterfrågade funktioner.  
 
Yrkande 
 
Mona Magnusson, m och Bert Appert, tp yrkar bifall till att upphandla ny 
kommunikation som tjänst (telefonväxel). 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att upphandla ny kommunikation som tjänst. 
-----  
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 20/08           08/KS0020 
Styr med resursfördelning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) belyser i skriften ”Styr med resurs-
fördelningen” erfarenheter från andra kommuner som utvecklat sin resursfördelning. 
Fokus är den fördelning i driftbudgeten som sker från Kommunfullmäktige till de olika 
nämnderna och verksamheterna. 
 
SKL har inbjudit till konferens 2008-03-11 där Umeå och Oxelösunds kommuner 
redovisar sina metoder för att beräkna och fördela resurser. Företrädare från Torsås 
kommun kommer att närvara vid denna konferens. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost att ta fram 
     förslag till central resursfördelningsmodell som kan börja användas redan för budget  
     2009. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 21/08           08/KS0028 
Undertecknande av kommunens likvida medel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med ändring av kommunstyrelsen 1995-01-10, § 11, utse följande tjänstemän på 
kommunledningskontoret att på kommunens vägnar, två i förening, utfärda anvisningar 
på kommunens bank- och postgiroräkningar, internetöverföringar mellan kommunens 
bankkonto och postgirokonton, underteckna värdepostförsändelser, checkar och 
postväxlar.  
 
Underteckna momsredovisningar, underteckna kvitton på kontanta medel, var för sig. 
 
Ekonomichef Kent Frost 
Ekonom Torsten Karlsson 
Redovisningsekonom Anette Olsson 
1:e ekonomiassistent Liss-Britt Engström till och med juli 2008  
Ekonomiassistent Inga-Lill Wallin 
Telefonist/receptionist Berit Sjöberg 
Ekonomiassistent Inger Petersson 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse föreslagna tjänstemän att underteckna kommunens likvida medel. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 


