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AU § 148/08 
KS § 68/08 
AU § 84/08          08/KS0035 
Rådgivningsrapport, Översyn av barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag 
att analysera organisation och verksamhet inom områdena förskola, familjedaghem och 
grundskola. Förskoleklassen och fritidshemmen ingår ej i översynen. 
 
Syftet med analysen är att belysa kostnader, resursutnyttjande och effektivitet samt att 
bedöma resultat och kvalitet i relation till kostnadsnivån. 
 
I uppdraget ingår: 
 
• Analys av behovs och volymutvecklingen inom berörda verksameter 
• Analys av kostnader och resursutnyttjande på kommunens olika skolor 
• Analysera resultat i grundskolan 
• Bedöma olika kvalitetsaspekter i verksamheten 
• Skriftlig och muntlig rapport till uppdragsgivaren 
 
Underlag i form av ekonomiuppgifter och verksamhetsuppgifter har inhämtats från 
berörda tjänstemän via särskilda blanketter. 
 
Förvaltningschef och samtliga rektorer för förskola, familjedaghem och grundskola har 
intervjuats. Kommunens förskole- och skolplan för åren 2004 – 2006 (enligt beslut i 
Kommunfullmäktige fortfarande gäller), barn- och utbildningsnämndens kvalitets-
redovisning för år 2006 samt lokala kollektivavtal enligt ÖLA 00 har beaktats. 
 
Håkan Algotsson, c föreslår att Britt-Mari Idensjö redovisar uppdraget för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. 
 
Britt-Mari Idensjö, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, lämnar en redovisning på den 
översyn som utförts inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-10: 
 
att bjuda in Britt-Mari Idensjö samt barn- och utbildningsnämndens presidium till 
     kommunstyrelsens sammanträde 2008-04-01, 
 
att i övrigt notera informationen från Britt-Mari Idensjö. 
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KS § 148/08, Rådgivningsrapport, Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-04-01 
 
Britt-Mari Idensjö, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, lämnar en redovisning på den 
översyn som utförts inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Britt-Mari Idensjös bedömning och förslag: 
 
Förskolan och familjedaghemmen 
 
Kostnader och resurser 
 
Ta fram en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till 
• barnens vistelsetider och det antal omsorgstimmar som krävs 
• barnens ålder 
• barn i behov av särskilt stöd 
 
Personalens kompetens 
 
• Upprätta funktionsbeskrivningar som tydliggör vilka krav kommunen har på 

befattningarna förskollärare och barnskötare. 
• Komplettera funktionsbeskrivningarna med individuella uppdrag, som tar hänsyn till 

personlig kompetens. Det kan vara föranlett av att det finns individer som kan och 
vill ta större ansvar än vad grundkraven på tjänsten anger eller kan det finnas 
orsaker till att kraven på medarbetaren ska ligga under grundkravet. I båda fallen bör 
detta dokumenteras och följas upp. 

• Utreda möjligheterna att anställa förskollärare med spetskompetens. 
 
Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering 
 
• Skapa rutiner för uppföljning och bedömning av verksamheten på varje avdelning. 

Involvera föräldrarna i arbetet. 
• Skapa en enkät för utvärdering, som lämnas till samtliga föräldrar i kommunen, 

vilka har sina barn i verksamheterna förskola och familjedaghem. 
 
Grundskolan 
 
Behovs- och volymutveckling 
 
• Besluta vad som är rimliga kostnader för en plats i grundskolan 
• Gör en 5-årsplan för hur personalresursen ska dimensioneras i förhållande till 

elevutvecklingen 
• Följ barnafödandet i kommunen så att elevutvecklingen i de olika kommundelarna 

tidigt kan följas. 
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KS § 148/08, Rådgivningsrapport, Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
 
Kostnader och resurser 
 
• Skapa ett nytt resursfördelningssystem med väl kända kriterier, så att det går att 

styra enligt kraven på likvärdighet och politiska prioriteringar 
• En djupare analys av lokalytor och lokalkostnader måste enligt vår mening göras 
 
Lärares arbetstid 
 
• Säg upp det lokala avtalet! 
• Starta diskussioner med de fackliga företrädarna i syfte att tillsammans skapa 

incitament för bättre utnyttjande av lärarresursen – se nästa stycke ”Pedagogisk 
planering” 

 
Pedagogisk planering 
 
Rektorer och lärare arbetar fram nya rutiner för resursfördelning och tjänstefördelning 
utifrån bland annat följande frågeställningar: 
• Vilka elever har vi? Vad är det optimala för var och en av dem? 
• Om elevernas inlärning kräver att vi gör många små grupper – hur påverkar det 

lärarens arbetsmiljö? 
• Hur påverkas för- och efterarbete om läraren har många små grupper eller få stora 

grupper? 
• Hur skapar vi en lärande miljö för alla elever? 
• Vilken lärare är mest skickad för en viss elevgrupp? 
• Är det alltid de svagaste eleverna som innebär mest arbete? Vilka organisatoriska 

förutsättningar kan underlätta för eleven och för läraren? 
• Hur möter vi elever som stör andra? Vilka organisatoriska förutsättningar 

underlättar för eleven och för lärare? 
• Hur ska lokalerna användas – vilka elever ska vara, var? 
• Hur påverkas lokalbehovet av vilka arbetsmetoder som används? 

 
Dokumentation, betyg och utvärdering av resultat 
 
• Besluta vilka prov och testningar som ska användas så att alla 1 – 6 skolor har ett 

gemensamt system 
• Skapa tydligare rutiner för hur åtgärdsprogram ska upprättas och förvaras 
• Ge lärare stöd för betygssättningen genom ständig utvärdering och uppföljning 
• Skapa enkäter för utvärdering, som lämnas till berörda föräldrar och elever i 

kommunen. 
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KS § 148/08, Rådgivningsrapport, Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-04-01: 
 
att överlämna rapporten till arbetsutskottet och barn- och utbildningsnämnden för att 
     använda den i den fortsatta planeringen,  
 
att bjuda in barn- och utbildningsnämndens presidium till arbetsutskottet för att inhämta  
     synpunkter på rapporten, 
 
att därefter en återkoppling till kommunstyrelsens sammanträde i maj. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 
Skolchef Jan-Eric Assarsson föredrar ärendet. 
 
Det finns behov enligt rådgivningsrapporten att: 
 
• Se över vistelsetiden för förskolebarnen 
• Se över förskolepersonalens kompetens i förhållande till funktion (jämför 

barnskötare) 
• Se över/förbättra övergången mellan förskola/skola och Lågstadie/Mellanstadie/ 

Högstadie/Gymnasie 
• Se över resursfördelningen (skolpeng) 
• Se över det lokal avtalet, med fokus på lärares undervisningstid 
• Se över lokalanvändningen 
• Se över dokumentförvaringen (arkiveringsplanen) 
• Förtydliga den enskilda kompetensutvecklingen 
• Anställa en specialutbildad förskolelärare för att driva utvecklingen 
• Förbättra utvärdering och uppföljning 
• En gemensam uppsättning prover och tester 
• Se över om resurser kan flyttas från senare till tidigare årskurser. 

 
Frågetecken från skolchefen utifrån rådgivningsrapporten: 
 
• Gullabo skola lyfts fram som ett bra exempel på att driva kostnadseffektiv förskola. 

Övriga förskolor har inte samma förutsättningar. 
• Det går inte att jämföra kostnader för förskolor med familjedaghem om inte lokaler, 

kost, inventarier, städ med mera räknas in. 
• Förskola och skola samarbetar. Enligt årlig redovisning görs vad gäller bsb. 
• Antal elever minskar med 37 fram till 2012, men inflyttning, flyktingar, ny 

gymnasieförordning samt elevtalet ökar med 27 mellan 2012 och 2013, finns inte 
med. 
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KS § 148/08, Rådgivningsrapport, Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
 
• Skolan tar ut 187,8 timmar färre än vad avtalet medger. Fel: 5 vtr fördelade på 3 

ALL, 1 IUP-utveckling samt 1 facklig komp. 
• Åtgärdsprogram saknas inte för någon elev. 
• Rutiner för att inhämta elevers/föräldrars syn på trivsel saknas. Fel: BUN samt BSC. 
• Många elever som har underkänt på nationella provet i år 5 och 9 får G i slutbetyg. 

Gäller 2 elever. 
• Funktionsbeskrivning för förskola ska kompletteras med individuella uppdrag. 

Finns. 
• Skolverkets statistik visar att kostnaderna för förskola och skola ligger högt. Fel. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 

 
att skolchef Jan-Eric Assarsson återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens samman-  
      träde 2008-05-06, 
 
att i övrigt notera informationen från skolchefen. 
-----  
Exp till:  
Skolchef Jan-Eric Assarsson 
Kommunstyrelsen 
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AU § 149/08 
AU § 147/08          08/KS0078 
Budgetdialog med ordförande och vice ordförande i nämnderna 
 
Ärendebeskrivning  
 
Kommunstyrelsens ordförande hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. 
 
Syfte med dagens möte är att nämnderna med deltagande av ordförande och vice 
ordförande ges möjlighet att lyfta nämndsspecifika frågor inför kommande budget- 
förutsättningar 2009 – 2011. 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisade ett försämrat budgetläge 2008 med en återkoppling 
till kommunstyrelsens sammanträde 2008-03-13 där preliminära budgetförutsättning 
presenterades för åren 2009 - 2011. 
 
Av den redovisade rapporten från ekonomichefen framkom behov av stora 
effektivitetskrav totalt för åren 2009 – 2011. 
 
Socialnämnden 
 
• Individ och familjeomsorgen utökas med 1 socialsekreterare  
• Utökning med två (2) biståndshandläggare  
• Kontaktgruppen Akut behov av gruppboende  
• Hemsjukvården, Struten, mer kostnader för kommunen 
• Hemtjänsten ökar. 

 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Diskussion utifrån rådgivningsrapporten, Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Påpekas vikten av ett samarbete mellan social/skolan/kultur och fritid. Eventuellt att 
fritidsgårdsverksamheten läggs under skolan. 
Mindre planeringstid, mer verksamhet. 
 

     Kommunstyrelsen 
 

• mer samverkanslösningar med andra kommuner 
• mer koncerntänkande 
• styrkort 
• offensiv satsning på ökad befolkningsutveckling 
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Fortsättning § 149/08, Budgetdialog med ordförande och vice ordförande i 
nämnderna 
 
Byggnadsnämnden 
 
• Budgetunderskott för 2008 med anledning av plankostnader  
• Utökade personalkostnader 2009. 
 
Miljönämnden 
 
• Djurskyddstillsynen övergår eventuellt till Länsstyrelsen 
 
Tekniska nämnden 
 
• VA, gata/park stort behov av underhåll  
• Projektering av VA söder om Bergkvara 
• Önskemål finns att kunna satsa på utbyggnad av cykelvägar i kommunen. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att nämnderna bedöms ha svårigheter att klara 
effektivitetskrav med den så kallade ”osthyvelmetoden”. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-15: 
 
att notera informationen från respektives nämnds ordförande och vice ordförande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Budgetunderlag 2009 – 2011 från ekonomiavdelningen för politiska prioriteringar 
föreligger. Förslag inlämnas senast 2008-05-23. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att budgetunderlag 2009 – 2011 från ekonomiavdelningen överlämnas till  
     partigrupperna,  
 
att budgetförslag från partigrupperna inlämnas senast 2008-05-23, 
 
att i övrigt notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Partigrupperna 
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AU § 150/08          08/KS0004 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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AU § 151/08          08/KS0118 
Hemställan om extra hyrestillägg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Överläggningar har ägt rum mellan kommunens kostchef Ann Eklund och Ingemar 
Skotheim/Magnus Andersson för Torsås Fastighets AB beträffande det akuta 
underhållsbehovet vid kommunens storkök. 
 
Vid överläggningarna har först och främst överenskommits om de åtgärder, akut 
underhåll och reparationer som enligt gemensamma bedömningar skall genomföras 
under året och som också ryms inom Torsås Fastighets AB:s befintliga budgetram. 
Åtgärderna enligt denna punkt igångsätts omedelbart. 
 
Därutöver har framkommit att det finns ett akut behov av ny utrustning som ej ryms 
inom Torsås Fastighets AB:s befintliga budgetramar för år 2008.  
 
Kostchefens egen beskrivning av dessa behov: 
 
Akut behov av utbyte av maskiner i Torsås storkök 

 
I köken på Söderåkra skola, Gullabo skola och Bergkvara skola finns diskmaskiner som 
har sådana brister att egenkontrollen inte går att garantera och därmed också att 
livsmedelshygienen inte kan säkerställas. Samtliga 3 diskmaskiner bör bytas omgående. 

 
I köken på Bergkvara skola, Söderåkra skola samt Eklövets förskola används blandare 
som inte är försedda med beröringsskydd. Dessa maskiner får då ej användas vilket gör 
att produktionen i köket blir påverkad. Samtliga 3 blandare bör bytas omgående. 

 
Ovanstående maskiner kommer tillsammans att kosta cirka 300 000 kronor. I detta 
belopp ingår maskiner inklusive nödvändiga tillbehör samt installation och anslutningar. 
 
Med hänvisning till ovanstående hemställer Torsås Fastighets AB att kommunstyrelsen 
beviljar Torsås Fastighets AB ett extra hyrestillägg för år 2008 om 300 000 kronor så att 
nödvändiga åtgärder snarast möjligt kan vidtagas i berörda storkök. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar avslag på hemställan från Torsås Fastighets AB gällande ett 
extra hyrestillägg för år 2008 om 300 000 kronor. 
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Fortsättning § 151/08, Hemställan om extra hyrestillägg 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa krav på Torsås Fastighets AB att åtgärda det akuta behovet av maskiner i  
     kommunens storkök så att det uppfyller livsmedelshygienen och arbetsmiljökraven. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 152/08          08/KS0117 
Akut underhållsbehov vid Bergkvara skola 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under innevarande vecka har framkommit att det finns ett akut underhållsbehov 
beträffande taket på huvudbyggnaden vid Bergkvara skola.  
 
Takpannor har ramlat ned och vid försök att återmontera pannorna har det framkommit 
att underlaget är för dåligt för att medge återmontage. För att säkerställa att ytterligare 
nedfall av pannor ej ska kunna medföra personskador har riskzonerna närmast skolan 
spärrats av provisoriskt samtidigt som man söker en mera permanent avspärrning. 
 
Besiktning har skett av Ingemar Skotheim tillsammans med byggnadsingenjör Kurt 
Semark. 
 
Resultatet av besiktningarna är nedslående. Många takpannor är svårt vittrade och på 
många olika ställen är takläkten helt murken. Det finns även skador på övrigt 
underlagsmaterial. Någon annan åtgärd än att lägga ett helt nytt tak bedöms inte som 
realistiskt. Kostnaden för denna åtgärd är osäkert men det kommer sannolikt inte att 
understiga 1 Mkr. 
 
Torsås Fastighets AB vill med denna skrivelse klargöra för kommunstyrelsen att ett 
genomförande av underhållsarbete vid Bergkvara skola inte kommer att kunna rymmas 
inom 2008 års underhållsram för bolaget även om de givetvis kommer att beakta vilka 
möjligheter som finns för omprioriteringar. Det får istället bedömas som sannolikt att 
helårsresultatet för bolaget år 2008 kommer att bli negativt och att bolaget därför 
kommer att tvingas begära underskottstäckning/extra hyrestillskott även för år 2008 
med ett belopp som motsvarar kostnaden för takomläggningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt Torsås Fastighets AB att undersöka om möjlighet finns att ta takomlägg- 
     ningen som en investering. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 153/08 
AU § 89/08           07/KS0161 
Avsiktsförklaring Uthållig kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöinspektör Mikael Nilsson föredrar ärendet. 
 
Uthållig kommun är ett program där Energimyndigheten stärker deltagande kommuner 
att nå uthållig tillväxt genom att föra in energiperspektivet i olika delar av den 
kommunala verksamheten. Härigenom påverkas den kommunala verksamheten direkt. 
Övriga delar av lokalsamhället som näringsliv, organisationer och de enskilda 
medborgarna, påverkas indirekt. Myndigheten äger programmet och ansvarar för valet 
av nya kommuner, för planering och genomförande av stöd åt samtliga kommuner, för 
finansiering av forskningsprojekt inom kommunerna, samt kunskapsspridning om 
programmets effekter och resultat. 
 
Programmets sex kännetecken: 
 
• Programmet bygger på kommunernas egna initiativ. 
• Programmet präglas av en helhetssyn där energiperspektivet förs in i den 

kommunala verksamhetens olika delar, inkluderat kommunala bolag. 
• Programmet är väl politiskt förankrat. De politiskt förtroendevalda i kommunen 

väljer medvetet att genomföra programmet. 
• Programmet bygger på samverkan mellan olika förvaltningar och mellan kommunen 

och andra aktörer som näringsliv, skolor, myndigheter och organisationer. 
• Programmet är långsiktigt. 
• Programmet passar lätt in i kommunernas övriga utvecklingsarbete. Det konkurrera 

inte, utan kompletterar och förstärker pågående arbete. 
 

Det stora engagemanget från kommunalt håll, ekonomiskt utvecklingspotential och 
”tempokravet” gör att Energimyndigheten nu erbjuder samtliga kommuner som anmält 
intresse för ”Uthållig kommun” en flerårig samverkan inom det som bär varumärket 
”Uthållig kommun”. 
 
Kommunens mål: 
Återstår för kommunerna att själva formulera övergripande och specifika mål. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12: 
 
att uppdra åt miljöinspektör Mikael Nilsson och byggnadsingenjör Christer Franzén, 
     upprätta ett diskussionsunderlag till arbetsutskottets sammanträde 2008-03-25, 
 
att i övrigt notera informationen från miljöinspektör Mikael Nilsson. 
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Fortsättning § 153/08, Avsiktsförklaring Uthållig kommun 
    
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 
Miljöinspektör Mikael Nilsson föredrar ärendet. 
 
Förslag på Kommunens mål, Uthållig kommun: 
 
Övergripande: 
 

1. Fossilbränslefritt 2030 - inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Torsås 
kommun 

2. Bidra till en förbättrad kunskapsnivå/intresse bland näringsliv, privatpersoner och 
myndigheter vad gäller  

o energifrågor och  
o energianvändningens påverkan på vår miljö.  
3. Effektivisera elanvändningen och transportarbetet 
4. Frikoppla ekonomisk tillväxt från ökad användning av fossil energi 
5. Produktionen av förnyelsebar elenergi ska senast 2012 vara minst 50 % av 

kommunens totala elanvändning (genomsnitt för senaste 5-årsperioden). 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag på avsiktsförklaring med komplettering av de fem (5) punkter med  
      övergripande förslag på kommunens mål. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU 154/08            08/KS0092 
Uppdrag från socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2008-03-27 § 29 att begära att kommunstyrelsen ger Torsås 
Bostads AB i uppdrag att reservera tre (3) lägenheter i ett trapphus eller liknande så att 
socialpsykiatrins arbete med boendestöd för ett antal yngre brukare kan organiseras 
bättre samt att kommunstyrelsen uppdrar till kostchefen att se över formerna och 
organisationen för matdistributionen i ordinärt boende och föreslå en förändrad 
organisation i syfte att effektivisera distributionen av maten. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera vidtagna och föreslagna åtgärder för att nå budgetbalans,  
 
att uppmana socialnämnden kontakta Torsås Fastighets AB gällande lägenheterna samt  
     även kostchef Ann Eklund för att se över formerna och organisationen för mat- 
     distributionen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 155/08  
AU § 142/08 
KS § 31/08 
AU § 24/08           08/KS0007 
Bidrag till samlingslokaler 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger följande ansökning om bidrag till samlingslokal 2008: 
 
Lokal/förening    Bidrag 2007  Bidrag 2008 
 
Garpens Vänner    10 000:-   10 000:- 
Norra Tång BK      5 000:-   Högsta möjliga bidrag 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s yrkar att arbetsutskottets tidigare beslut 2008-04-08 § 142 
revideras med att Torsås Bygdegårdsförening beviljas totalt bidrag med 135 000 kronor 
och Torsås Folketshusförening totalt 200 000 kronor. 
 
Bert Appert, tp och Håkan Algotsson, c yrkar bifall till Roland Swedestams, s förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2008 enligt följande: 
 
Torsås Bygedgårds- 
förening      135 000:- (varav 70 000:- utbetalas i förskott)     
Torsås Folketshus- 
förening      205 000:-(varav 100 000:- utbetalas i förskott) 
Bergkvara AIF       5 000:-     
Gullabo Bygdegårds- 
förening       25 000:- 
Gullabo Hembygdsförening    4 000:- 
Torsås Hembygdsförening    4 000:- 
Bergkvara Hembygdsgille       4 000:- 
Söderåkra Hembygdsgille    4 000:- 
Garpens Vänner      10 000:-     
Norra Tång BK        5 000:- 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av konto 301 i 2008 års budget. 
-----  
Exp till: Kommunstyrelsen 
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AU § 156/08 
AU § 72/08 
AU § 383/07 
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 användning 
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 2007-09-19: 
 
att överlämna ärendet om utökning av dispositionsrätt i Övraby till tekniska nämnden  
     för synpunkter. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-30 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-10-16 § 150 att föreslå kommunstyrelsen att inhämta 
byggnadsnämndens och miljönämndens synpunkter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-30: 
 
att överlämna ärendet om utökning av dispositionsrätt i Övraby till byggnadsnämnden  
     och miljönämnden för synpunkter. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-02-26 
 
Ny detaljplan upprättades och antogs för området 1984-07-09, för bostadsändamål 
varvid någon dispositionsrätt för användande som betes- eller rasthage för hästar inte 
ska beviljas då det strider mot gällande detaljplan. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-12-03 § 215 att föreslå kommunstyrelsen att inte 
bevilja dispositionsrätt för samtliga nämnda områden då det strider mot gällande 
detaljplan och dess syfte. 
 
Miljönämnden är positiva till och ser fördelar med att djur betar och håller ordning på 
området och beslutar 2007-11-22 § 79 att lämna följande yttrande: 
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Fortsättning § 156/08, Utökning av dispositionsrätt, Övraby 
 
Morgan Hansson får utöka sin dispositionsrätt av markområdet Övraby 1:14 under 
förutsättning: 
 
• att de krav som står beskrivning i föregående beslut av tekniska nämnden även i 

fortsätten efterföljs, 
• att det heller inte uppkommer klagomål från grannar om någon form av olägenhet 

från hållandet av hästar på området, exempel på allvarlig olägenhet kan vara 
allergier, 

• att stängsel hålls i ordning och är av den art och skick som är tillåten ur djurskydds-  
synpunkt och som håller hästarna i säkert förvar inom området. 

 
Miljönämnden är beredd att ge tillstånd om kommunledningen som markägare ger sitt 
medgivande om utökad dispositionsrätt till Morgan Hansson. 
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla häst inom område med detaljplan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26: 
 
att överlämna ärendet till byggnadsnämnden för ett förtydligande av deras beslut  
     2007-12-03 § 215. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-22 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-03-25 § 63 att meddela kommunstyrelsen att området 
är planlagt för bostadsändamål och syftet är bostäder. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg upprätta förslag på dispositionsavtal på  
     fastigheten Övraby 1:14 del av. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 157/08          08/KS0114 
Markupplåtelseavtal med Eon Elnät 
 
Ärendebeskrivning 
 
Markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll föreligger avseende markupplåtelse för 
planerad högspänningsjordkabel i vägområde vid Ragnabovägen i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll avseende markupplåtelse för 
      planerad högspänningsjordkabel i vägområde vid Ragnabovägen i Bergkvara, 
 
att bemyndiga kommunchef Tommy Nyberg att underteckna berörda handlingar. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 158/08          08/KS0112 
Inbjudan att söka statsbidrag 2008 för alkohol- och narkotikaförebyggande 
insatser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riksdagen har beslutat om en rad olika satsningar, som på olika sätt berör 
missbruksområdet samt det alkohol- och narkotikaförebyggande arbete. Beslut har tagit 
om nya alkohol- och narkotikahandlingsplaner enligt prop 2005/06:30 ”Nationella 
alkohol- och narkotikahandlingsplaner”. De nya planerna gäller för tiden 2006 – 2010. 
Utgångspunkten är att stödmedlen ska avvecklas till 2010. 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län har erhållit 1 940 000 kronor i bidrag för 2008. Beloppet kan 
fördelas inom följande fyra områden: 
• insatser till barn till föräldrar med missburksproblem eller psykisk ohälsa 
• insatser för barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer 
• insatser för missbrukande kvinnor som utsätts för våld 
• alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. 

 
Medlen är till två tredjedelar avsedda för de tre förstnämnda områdena och till en 
tredjedel för det sistnämnda området. Allmänt gäller att Länsstyrelsen ska prioritera de 
två förstnämnda områdena samt de områden där de lokala utvecklingsbehoven är som 
störst. En annan generell inriktning är prioritera verksamheter, som kan bli permanenta. 
Vidare ska verksamheter, som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet prioriteras. 
 
Denna inbjudan gäller enbart bidrag till alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. 
Särskild inbjudan skickas till socialnämnden/motsvarande i länets kommuner rörande de 
övriga områdena. 
 
Ansökan ska ha inkommit senast 2008-06-23 med brev till Länsstyrelsen i Kalmar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att undersöka möjligheterna att söka  
     statsbidrag 2008 för alkohol- och narkotikaförebyggande.  
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg
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AU § 159/08          08/KS0121 
Folkhälsoprofil 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med Folkhälsoprofil är att skapa förutsättningar för att kartlägga folkhälsan i 
länets kommuner, synliggöra styrkor och utvecklingsmöjligheter, vara ett 
prioriteringsunderlag samt ett instrument för uppföljning och utvärdering. En läns-
gemensam struktur för Folkhälsoprofiler möjliggör jämförelser mellan kommuner i 
länet och  kan bidra till ett mer homogent arbetssätt för lokalt folkhälsoarbete som på 
sikt kan främja ökat samarbete. Folkhälsoprofilen är ett basunderlag vid framtagande av 
fleråriga folkhälsoplaner och Valfärdsbokslut. 
 
Arbetsgruppen önskar att varje kommun i Kalmar län tycker till om Folkhälsoprofilen  
senast 2008-05-23. 
 
Förslag till länsgemensam mall för lokala Folkhälsoprofil föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot förslag på länsgemensam mall för lokala Folkhälso-  
      profiler. 
-----  
Exp till: 
Monica Kling 
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AU § 160/08          08/KS0119 
Torsås 6:1, nedskräpning i naturen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljönämnden påbörjade handläggningen av ärendet 2006 då anmälan om nedskräpning 
kom in till förvaltningen. Miljöinspektör Emma Regnefors har dokumenterat platsen 
och avfallet november 2006. 
 
Miljönämnden beslutar 2006-12-13 att lämna ärendet till åklagare då nedskräpning är 
förbjudet enligt miljöbalken 15 kap 30 §. 
 
Ärendet återkom till förvaltningen 2007-10-16 med beslut att ”Förundersökning inleds 
inte. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda”. 
 
2008-02-20 uppmärksammar förvaltningen åter att det finns avfall på platsen. Vid en 
kontroll kan Mikael Nilsson konstatera att det är samma avfall som ligger kvar. 
 
Miljönämnden beslutar 2008-04-01 § 12 att kommunstyrelsen ombesörjer skyldig-
heterna enligt Lag (SFS 1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning 4 § och återställer platsen i naturligt skick. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att delegation lämnas till tekniska nämnden att fortsättningsvis ansvara för att återställa  
      nerskräpade platser när ansvaret för nerskräpningen inte kan fastställas, 
 
att finansiering sker inom tekniska nämndens befintliga budget. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 161/08 
AU § 146/08          08/KS0037 
VA söder om Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 207-09-26 § 86 att fatta ett principbeslut om ett VA-
område för kustområdet söder om Bergkvara, som inkluderar också Södra Kärr. 
 
Håkan Algotsson, c föreslår att tekniska chefen Tommie Sigvardsson inbjuds till 
arbetsutskottets sammanträde 2008-04-22 med anledning av att kostnaden att bygga ut 
vatten och avlopp söder om Bergkvara fram till Södra Kärr längs kusten blir betydligt 
högre för Torsås kommun än vad tidigare sagts. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08: 
 
att bjuda in teknisk chef Tommie Sigvardsson för en redovisning av WSP:s utredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om projekteringen som pågår om VA 
söder om Bergkvara. Syftet är att förbättra havsmiljön. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från teknisk chef Tommie Sigvardsson. 
-----  
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AU § 162/08          08/KS0122 
Torsås 53:9, Kalmarvägen 6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreterare Yvonne Nilsson initierar frågan om en eventuell fasadmålning av 
bostadshuset vid Kalmarvägen 6 i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta kostnadsförslag för en eventuell upprustning av fasaden på Torsås 53:9. 
----- 
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AU § 163/08          08/KS0109 
Vänort Jerusalem 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Jan Forselius om Vänort i Jerusalem. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att ha Jerusalem som Vänort. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen
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AU § 164/08          08/KS0038 
Skyltning till Vågen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse gällande skyltning till Vågen föreligger. Se vidare aktbilaga. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg kontakta Vågen gällande inkommen  
     skrivelse. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg
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AU § 165/08           
KS § 277/07 
AU § 404/07 
AU § 24/07 
AU § 172/06 
KF § 126/05          05/KS0014 
Motion – Angående Sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 

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



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 28 av 38   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-04-22  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
fortsättning § 165/87, Motion – Angående Sporthallen 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, s och Siv Eriksson, s reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Roland Swedestams, s yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-08-08: 
 
att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en 
     översiktlig kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-12-11 § 77 att föreslå den nya nämnden bilda 
en arbetsgrupp med representanter från kommun och föreningsliv som får till uppgift att 
ta fram en översiktlig kostnadskalkyl. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-09: 
 
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut 2006-12-11 § 77 med tillägget att i arbets-  
     gruppen ska även näringslivet representera samt 
 
att gruppen även utreder behovet av en sporthall. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-11-13 
 
Arbetsgrupp bestående av kultur- och fritidsnämndens presidium, representanter från 
kommunstyrelsen, näringslivet, Torsås Fastighets AB, kultur- och fritidsförvaltningen 
och föreningslivet har under 2007 har fyra gånger sammanträffande – den 3 maj, 7 juni, 
27 augusti och 1 oktober. 
 
Följande önskemål har framförts: 
• Den nya sporthallen placeras intill den nuvarande 
• Ytan skall kunna användas för mässor 
• Samlingslokal i nybyggnaden samt ett café (och läktare) med utsikt över båda 

hallarna 
• Atletklubben önskar utökade lokaler 
• Skytteföreningen önskar egen hall i källarplan 
• Friskis & Svettis önskar lokal för spinning 
• Fotbollsklubbarnas önskemål är en konstgräsplan med uppvärmning och placering 

på Sahara. 
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Fortsättning AU § 165/08, Motion – Sporthallen 
 
Arbetsgruppen föreslår att en ny sporthall med ”blått golv” projekteras och byggs intill 
den befintliga samt att fotbollsplan med konstgräs anläggs på Sahara. 
 
Enligt Torsås Fastighets AB finns inga hinder för att placera den nya sporthallen intill 
den befintliga med ingång från Ekbacksvägen, att bygga källare för skytte samt att 
uppföra café mellan sporthallarna. 
 
Arbetsgruppen har också diskuterat möjligheten att flytta in bibliotek och fritidsgård i 
de nya lokalerna. 
 
Beslutsunderlag för en eventuell projektering av ny sporthall i Torsås föreligger från 
arbetsgruppen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-10-25 § att överlämna framtaget 
beslutsunderlag eventuell projektering av ny sporthall i Torsås överlämnas till 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-11-13 
 
Yrkande 
 
Lena Gustafsson, v yrkar att en politisk styrgrupp utses. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-13 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse kommunstyrelsens arbetsutskottet som politisk styrgrupp. 
 
Kommunstyrelsen besluta 2007-12-04: 
 
att utse kommunstyrelsens arbetsutskottet som politisk styrgrupp. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam informerar om att den politiska 
styrgruppen inte kallats till något möte än, eftersom äldreboendet har prioriterats. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 166/08 
AU § 139/08 
KF § 27/08           08/KS0104 
Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sten Bondesson och Marcus Johansson, c hemställer i en motion att en 
konstgräsfotbollsplan anläggs i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-03-26: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08: 
 
att till nästa arbetsutskott 2008-04-22 ta upp motionerna gällande sporthallen samt 
     om konstgräsfotbollsplan, 
 
att en avrapportering lämnas av arbetsgruppen gällande sporthallen.  
 
Arbetsutskottets beslutar: 
 
att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
----- 
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 31 av 38   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-04-22  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 167/08          08/KS0115 
Samrådsinbjudan, detaljplan Torsås 4:2 och 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för Spinova AB att expandera sin 
verksamhet söderut. Samtidigt kan den nya industrivägen detaljplaneläggas och 
befintliga samt nya industrifastigheter anslutas mot vägen. 
 
Planområdet är beläget i de södra delarna av Torsås samhälle och omfattar cirka 3,4 ha. 
Detaljplanen omfattar den nya vägen mellan Sågverksagatan och Norra Tångvägen samt 
delar av fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42. 
 
Planen angränsar i norr till Sågverksgatan och till industrifastigheter söder om gatan, i 
väster till hagmark på fastigheten Torsås 4:2. Söderut följer planområdet en bäck och 
den nya industrivägen. I öster gränsar området till ett skogsparti och ett kalhygge på 
fastigheten 2:42 samt till en äng på fastigheten 4:2. 
 
Marken inom planområdet är kommunägd. 
 
Synpunkter på förslaget till detaljplan ska inlämnas senast 2008-04-30 till 
byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att området natur, mellan lokalgata – huvudgata planläggs till industriområde, 
 
att i övrigt ingen erinran mot upprättat förslag på detaljplan Torsås 4:2 och 2:42. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 168/08          08/KS0061 
Underrättelse, detaljplan Applerum 5:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med planändringen är att tillskapa en tomt för att möjliggöra en nybyggnad av ett 
enbostadshus. 
 
Planområdet ligger i Applerum i norra delen av Torsås, cirka 1,5 kilometer från 
centrum. Området omfattar cirka 4 000 kvm och är idag obebyggt. Planområdet är en 
del av den kommunägda fastigheten Applerum 5:6. 
 
Synpunkter på förslaget till detaljplan ska inlämnas senast 2008-05-05 till 
byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag på detaljplan Applerum 5:6. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 169/08          08/KS0041 
Underrättelse, Detaljplan Torsås 6:17 och del av 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för att uppföra ytterligare flerbostadshus i 
ett centralt och attraktivt område vid Torsåsån samt möjliggöra uthusbebyggelse på 
befintlig innergård. 
 
Synpunkter på förslaget till detaljplan ska inlämnas senast 2008-05-05 till 
byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag på detaljplan Torsås 6:17 och 
     del av 2:42. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 170/08          08/KS0041 
Sustainable Sweden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under början på året har Sustainable Sweden anordnat flera träffar med polska företag 
och polska kommuner där olika frågor varit till diskussion. I samband med detta har 
kommunchefen deltagit för att om möjligt skapa kontakter som ska kunna gynna Torsås 
kommun. 
 
För tre (3) veckor sedan fick kommunchefen en förfrågan från Sustainable Sweden att 
delta i en träff med en polsk kommun och en kommun från Litauen. Syftet med denna 
träff i Gdansk-Polen ska vara att om möjligt diskutera sig fram till en samverkan i en 
ansökan om EU-medel. 
 
2008-04-09 deltog Stine Appelqvist och kommunchefen i en träff med dessa två (2) 
kommuner i Gdansk. 
 
För Torsås kommun handlar det om möjlighet att få ungefär 55 000 Euro vilket 
motsvarar en halv miljon kronor. Detta är då 75 % av projektet. 25 % av projektet står 
Torsås kommun för.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ge kommunchef Tommy Nyberg delegation att skriva under EU-ansökan vilket  
     måste ske innan 2008-04-30. 
-----   
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 171/08 
KF § 24/08 
KS § 53/08 
AU § 56/08           05/KS0169 
Informationsärende, Överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten 
Ragnabo 13:5 samt upphävande av del av Byggnadsplan för fritidsstugeområde 
inom Ragnabo 1:3 och 13:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Per Johnsson, Inger Johnsson, Lise-Lott Johnsson-Fritz, Eva Johnsson samt Tommy och 
Agneta Klippvik har överklagat ett beslut av Länsstyrelsen i Kalmar län 2006-10-09 
avseende detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 13:5 samt upphävande av del av 
Byggnadsplan för fritidsstugeområde inom Ragnabo 1:3 och 13:1, Torsås kommun till 
Regeringskansliet, Miljödepartementet. 
 
Byggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig i ärendet som skall vara Regerings-
kansliet, Miljödepartementet tillhanda senast 2008-01-25. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-01-21 § 1 att översända upprättat yttrande till 
Regeringskansliet, Miljödepartementet. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-12 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera byggnadsnämndens yttrande till Regeringskansliet, Miljödepartementet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-03-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera byggnadsnämndens yttrande till Regeringskansliet, Miljödepartementet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-03-26: 
 
att notera byggnadsnämndens yttrande till Regeringskansliet, Miljödepartementet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 
Regeringens beslut 2008-03-27 föreligger. 
 
Regeringen ändrar, med anledning av överklagandet av Per Johnson, Inger Johnson, 
Liselotte Jonson-Fritz och Eva Johnson, kommunens beslut 2006-06-14 att anta 
detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 13:5 samt upphävande av del av 
”Byggnadsplan för fritidsstugeområde inom Ragnabo 1:3 och 13:1” i Torsås kommun 
på så sätt att planbestämmelsen e3 får följande lydelse: 
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Fortsättning § 171/08, Överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten 
Ragnabo 13:5 samt upphävande av del av Byggnadsplan för fritidsstugeområde 
inom Ragnabo 1:3 och 13:1 
 
Max 1 huvudbyggnad med högsta byggnadsarea 200 kvm samt totalt högst 50 kvm 
byggnadsarea för uthus. På tomten får högst 3 byggnader uppföras. 
 
Regeringen avslår överklagandena i övrigt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera beslutet från Regeringen, Miljödepartementet. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 172/08          08/KS0120 
Informationsärende, Miljösamverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
De sex kommunerna Emmaboda, Torsås, Nybro, Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd har 
beslutat att samverka. Diskussionerna började 2006 och under slutet av förra året 
fattades formella beslut om samverkan. Föreningen Kommuner i Sydost höll sin 
konstituerande stämma 2007-05-30 i Emmaboda. Vid stämman fanns av respektive 
Kommunfullmäktige utsedda ombud. 
 
Kommuner i Sydost syftar till en gemensam utveckling inom regionen genom en nära 
samverkan mellan medlemmarna. Detta ska ske genom att: 
• arbeta för gemensam landsbygdsutveckling inom ramen för ett LEADER-programj 
• vara en pådrivande kraft i den regionala utvecklingen i sydöstra Sverige 
• samt i övrigt främja samarbete mellan medlemskommunerna. 
 
Vid de möte som kommunernas kommunledningar haft har kommuncheferna fått i 
uppdrag att på olika sätt bredda samverkan mellan kommunerna. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande Miljösamverkan. 
----- 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 38 av 38   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-04-22  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 173/08          07/KS0131 
Föreläggande gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, exploaterings- 
avtal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreläggande föreligger från Länsrätten i Kalmar län gällande laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, exploateringsavtal. 
 
Länsrätten lämnar anstånd med yttrande senast 2008-05-29. 
 
Förslag på yttrande föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam 
och kommunchef Tommy Nyberg. Bilaga 1. 
 
Jäv 
 
Bert Appert, tp deltar ej i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat yttrande som sitt eget. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 


