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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2008-05-13, 08.30 – 12.15 
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c 
  Mona Magnusson, m 
  Lena Gustafsson, v tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp § 174 - 194 
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB § 174 – 178 
  Kent Frost, ekonomichef § 174 – 180 
  Ulla-Stina Sandgren, Överförmyndarnämnden § 185 
  Henrik Nilsson – Bokor, socialnämndens ordförande § 185 
  Ann-Katrin Berisson överförmyndare § 185 
  Poliserna Mikael Sjöström och Glenn Adolfsson § 192 
  
  
Utses att justera  Håkan Algotsson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-05-15 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 174 - 203 
    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Håkan Algotsson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2008-05-13   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-05-15 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-06-05 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 174/08 
KS § 100/08 
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 § 174/08, Hemställan om extra hyrestillägg 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22 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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06: 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Magnus Andersson VD Torsås Fastighets AB föredrar ärendet. 
 
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 § 175/08 
KS § 101/08 
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 2008-04-22 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt Torsås Fastighets AB att undersöka om möjlighet finns att ta takomlägg- 
     ningen som en investering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06: 
 
 att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Magnus Andersson VD Torsås Fastighets AB föredrar ärendet. 
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Fortsättning § 175/08, Akut underhållsbehov vid Bergkvara skola 
 
Enligt revisor Karl-Axel Kullman bedöms detta arbete som ett underhåll av fastigheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från Magnus Andersson. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 176/08          07/KS0240 
Lokalfrågor i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson VD Torsås Fastighets AB föredrar ärendet. 
 
För närvarande pågår projektering inför en kommande ombyggnad ab Gullabo prästgård 
till lokaler för barnomsorg. Dessutom pågår upphandling av en ombyggnad av 
byggnaden ”Björken” (träslöjd-barnomsorg). Denna ombyggnad syftar till att återställa 
byggnaden i ursprungligt skick och eliminera de problem som funnits med dålig lukt 
med mera. 
 
Kostnaderna för bägge ombyggnadsprojekten har tidigare uppskattats till minst 3 Mkr 
för prästgården och 1,0 – 1,5 Mkr för ”Björken”. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har signalerat att när ombyggnaderna av såväl ”Björken” 
som Gullabo prästgård genomförts kommer stationshuset att vara överflödigt och stå 
utan verksamhet. Eftersom lokalerna i stationshuset ingår i skolans lokalhyreskontrakt 
är dock dessa lokaler inte uppsägningsbara med mindre än att det finns en annan 
hyresgäst som är villig att överta lokalerna. 
 
Med anledning av ovanstående har styrelsen för Torsås Fastighets AB beslutat rikta 
följande förfrågan till ägaren: 
 
Vi hemställer om ägarens beslut huruvida det finns en politisk majoritet att satsa på 
både en ombyggnad/återställning av byggnaden ”Björken” och en ombyggnad av 
Gullabo prästgård till lokaler för barnomsorg. 
 
Yrkande 
 
Mona Magnusson, m yrkar att förfrågan överlämnas till barn- och utbildningsnämnden 
för ställningstagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att förfrågan överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för ställningstagande samt 
 
att skyndsamt återkomma med yttrande till arbetsutskottets sammanträde 2008-05-27. 
-----  
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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AU § 177/08          08/KS0141 
Delårsbokslut, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson VD Torsås Bostads AB föredrar ärendet. 
 
Delårsbokslut per 2008-03-31 för Torsås Bostads AB uppvisar ett underskott om cirka 
500 Tkr. Orsakerna till underskottet är framförallt följande: 
 
1. Räntekostnader ökar. Uppgång av marknadsräntorna. 

- Lån med rörlig ränta har blivit dyrare 
- Lån som skrivs om får en högre räntesats 
- Lånen för nyproduktionen, högre ränta än vad som kalkylerats. 

2. Bolaget har drabbats av flera omfattande vattenskador som bara delvis täcks av 
försäkringar. Vattenskador i stammar kan givetvis långsiktigt hänföras till en alltför 
låg underhållsnivå. 

3. Bolaget har tvingats till ett flertal omfattande lägenhetsrenoveringar beroende på att 
flera lägenheter som inte renoverats under lång tid blivit vakanta och för att 
överhuvudtaget kunna hyras ut igen har omfattande inre renoveringar varit 
nödvändiga. 

4. Kostnader för outhyrda lägenheter har ökat. 2007 års extremt låga kostnad 254 Tkr 
förväntas under 2008 stiga till 700 Tkr vilket i och för sig inte är högt men ändå 
innebär en kostnadsökning. 

 
Prognosen för helårsresultatet för Torsås Bostads AB är ett underskott om cirka 1 Mkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera delårsbokslutet för Torsås Bostads AB. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 178/08      
AU § 48/08 
AU 1 365/07          07/KS0200 
Förändring av ansvar för lokaler inom kommunstyrelsens 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB informerar att ett underlag med anledning 
av övertagande av kommunstyrelsens lokaler redovisas efter semestern. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Magnus Andersson. 
----- 
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AU § 179/08          08/KS0137 
Finansrapport per den 30 april 2008-05-12 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Finansrapport per den 30 april 2008 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Ekonomichefen föreslå en höjning av interräntan från 4 % till 5 % för 2008-2009. 
 
Skulden till Långasjö Sockens Sparbank uppgår för närvarande till 345 464:50 jämte 
ränta per 2008-05-31, 4 918 kronor, totalt 350 385:50. Det sammanlagda åtagande som 
Torsås kommuns borgen för Ladas Eko-Lanthandel Gullabo AB är 2008-05-07 
kronor 389 034:50. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 30 april 2008 samt 
 
att notera informationen gällande Torsås kommuns borgen för Ladas Eko-Lanthandel i 
     Gullabo AB 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att internränta förändras från 4 % till % 5 2008 samt att även under 2009 tillämpa 5 %. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 180/08          08/KS0092 
Budgetuppföljning januari - april 2008 med helårsprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Samtliga nämnder utom barn- och utbildningsnämnden redovisar i budgetuppföljningen 
januari – april 2008 att budgeten för 2008 hålls. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beräknar underskott på 0,6 Mkr på grund av 
assistentbehov till elev i Gullabo skola, utökad stödpersonal till år 7 – 9 samt deltagande 
i projekt för år 4 – 6 enligt beslut. Införande av vårdnadsbidrag medför ytterligare 
underskott på 0,2 Mkr. 
 
I budget 2008 finns ett sparprogram som ännu inte är fördelat. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera budgetuppföljning januari - april 2008 med helårsprognos. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 181/08          08/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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AU § 182/08          08/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Inbjudan från Kommek 2008, Kommunalekonomisk konferens och utställning 20 – 21 
augusti 2008 på MalmöMässan föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att erbjuda ledamöterna i arbetsutskottet att medverka vid Kommek 2008 i Malmö, 
 
att i övrigt notera delgivningen. 
-----  
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AU § 183/08          08/KS0127 
Gåva till Sjöräddningssällskapet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förra året ökade antalet sjöräddningsfall i Sverige med mer än 30 procent, i 
Stockholmsområdet med hela 60 procent. Därför kommer det att satsas extra mycket på 
säkerheten den här sommaren. 
 
Förfrågan föreligger från Sjöräddningssällskapet om en gåva för arbete med en tryggare 
skärgård. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att överlämna en gåva till Sjöräddningssällskapet för arbete med en  
     tryggare skärgård. 
-----  
Exp till: 
Sjöräddningssällskapet
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AU § 184/08 
AU § 69/08           08/KS0029 
Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gullabo Skytteförening ansöker om bidrag om 130 000 kronor till en nyanläggning av 
en 50 meters bana för korthållsskytte. Banan kommer att hålla internationell standard 
och tillsammans med luftgevärshallen som ligger i direkt anslutning kommer det att bli 
ett regionalt skyttecenter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26: 
 
att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beredning samt 
 
att en återkoppling sker till budgetberedningen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-04-10 § 28 att avslå framställan, då 
anläggningen av banan påbörjats och då det är nämndens policy att i det läget ej 
tillstyrka investeringsbidrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att infordra en verksamhetsberättelse samt  
      en information om verksamhetens utvecklingen. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 185/08          08/KS0130 
Information överförmyndarnämndens verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulla-Stina Sandgren ordförande i överförmyndarnämnden, handläggare i Torsås Ann-
Katrin Berisson och socialnämndens ordförande Henrik Nilsson - Bokor föredrar 
ärendet. 
 
Kommunfullmäktige i Torsås beslutar 2006-12-14 § 177 att godkänna förslag till avtal 
och reglemente om samverkan med Nybro, Emmaboda och Uppvidinge i gemensam 
överförmyndarnämnd. 
 
Ann-Katrin Berisson redovisar statistik över verksamheten för 2007. 
 
Torsås kommun ska lämna ett årligt bidrag till den gemensamma nämndens verksamhet 
innefattade kostnader för nämndens administration om 187 400 kronor för 2008. En 
ökning kommer att ske för 2009. Kostnader för arvode 2008, 230 000 kronor som 
kommer att utökas 2009 till 240 000 kronor. 
 
Ann-Katrin Berisson finns i Torsås på fredagar men kommer att ändra till onsdagar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från överförmyndarnämndens verksamhet. 
 -----  
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AU § 186/08          08/KS0001 
Ändrat datum för arbetsutskottet 2008-06-10 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av att Gymnasieförbundet har kommunledningsmöte 2008-06-10, flyttas 
arbetsutskottets sammanträde till onsdagen den 11 juni 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att arbetsutskottets sammanträde 2008-06-10 flyttas till onsdagen den 11 juni 2008. 
-----  
Exp till: 
Ledamöterna i arbetsutskottet 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 187/08 
AU § 92/08 
KS § 10/08 
AU § 435/07          07/KS0053 
Uppförande av konstverk i form av en Vindkraftsvinge i Bergkvara  
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har i flera avseenden visat att vi är en kommun som prioriterar och gör 
satsningar vad gäller vindkraft. Vindkraftsboken är en mycket spännande och unik 
satsning av elever i Bergkvara som gett eko i hela Sverige. 
 
Vindkraftsexpo är en annan unik satsning som skapar mervärden inom turismindustrin i 
Bergkvara. 
 
I vår framtida översiktsplanering redovisas hur vi vill satsa på vindkraft i Torsås 
kommun. 
 
Vidare har Kommunfullmäktige beslutat att fram till år 2030 ska vi bli en fossilbränsle-
fri kommun. 
 
Detta är bakgrunden till det konstverk i form av en vindkraftsvinge som ska sättas upp i 
korsningen i Gökalund. Den vinge som vi fått möjlighet till att ta del av via Region-
förbundets försorg, ett positivt och spännande konstverk och en vacker symbol för våra 
politikers syn, strävan efter att bli en fossilbränslefri kommun. 
 
Vägverket har ingen erinran på uppförandet. Grannar som berörs har gett sitt skriftliga 
samtycke. 
 
Kostnad för Torsås kommun blir ett fundament samt diverse lytfttjänster för Vingen till 
en kostnad om cirka 30 000 kronor enligt Bertil Jidflo, Vägverket. 
 
Yrkande proposition och votering 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på att uppföra ett konstverk i form av en vindkraftsvinge i 
korsningen Gökalund – Torsås. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till förslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Bert Apperts, tp avslagsyrkande och Håkan 
Algotssons, c bifallsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Håkan 
Algotssons, c yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, c bifallsyrkande och  nej = enligt Bert 
Apperts, tp avslagsyrkande avges 4 ja-röster och 1 nej-röst. Arbetsutskottet har sålunda 
beslutat enligt Håkan Algotssons, c bifallsyrkande. 
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AU § 187/08, Uppförande av konstverk i form av en Vindkraftsvinge i Bergkvara  
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-12-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppföra ett konstverk i form av en vindkraftsvinge i korsningen Gökalund – Torsås,  
 
att en eventuell finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, näringslivs- 
     befrämjande åtgärder. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-01-08 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Peter Ludvigsson, s yrkar att remittera 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att inhämta yttrande över placering av vingen. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på att uppföra ett konstverk i form av en vindkraftsvinge i 
korsningen Gökalund – Torsås. 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen – arbetsutskottets förslag, Rolands 
Swedestams, s med fleras förslag och Bert Apperts, tp avslagssyrkande. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Roland Swedestams, s med 
fleras förslag. 
 
Votering begäres och ordförande förklarar att Roland Swedestams, s med fleras förslag 
blir ja-förslag i voteringen och kommunstyrelsen har att besluta om motförslag i huvud-
voteringen antingen Håkan Algotssons, c förslag eller Bert Apperts, tp avslagyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar med acklamation att utse förslaget enligt Håkan Algotssons, 
c förslag som motförslag i huvudvoteringen. 
 
I huvudvoteringen blir Roland Swedestams, s med fleras förslag ja-proposition och 
Håkan Algotssons, c förslag nej-proposition. 
 
Avges 4 ja-röster och 4 nej-röster samt 3 avstår. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat 
enligt Roland Swedestams, s med fleras förslag att remittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för att inhämta yttrande över placering av vingen. Ordförandes 
utslagsröst avgör till förmån för Roland Swedestam, s med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-01-08: 
 
att remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att inhämta yttrande över  
     placering av vingen. 
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AU § 187/08, Uppförande av konstverk i form av en Vindkraftsvinge i Bergkvara  
 
Arbetsutskottets behandling 2008-03-12 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, s yrkar att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på ny 
placering av vindkraftsvingen. 
 
Håkan Algotsson, c och Hans- Olof Berg, c yrkar bifall till förslaget att uppföra en 
vindkraftsvinge i korsningen Gökalund – Torsås. 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till Roland Swedestams, s förslag men vidhåller sitt tidigare 
avslagsyrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp 
yrkande och Håkan Algotssons, c och Hans-Olof Bergs, c bifallsyrkande finner han att 
arbetsutskottet beslutat enligt Roland Swedestams, s med fleras yrkande att uppdra åt 
kommunchefen att ta fram förslag på ny placering av vindkraftsvingen. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Hans- Olof Berg, c reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12: 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på ny placering av vindkraftsvingen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s yrkar att inhämta fastighetsägarens samtycke om att uppföra ett 
landmärke i form av en vindkraftsvinge på turistbyrån i Bergkvara och därefter söka 
bygglov hos byggnadsnämnden. 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på placering av landmärke i form av en vindkraftsvinge på 
turistbyrån i Bergkvara. Föreslår en ny placering på hamnplanen i Bergkvara intill 
Vindexpo. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s yrkande och Bert 
Apperts, tp avslagyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Roland 
Swedestams, s yrkande. 
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AU § 187/08, Uppförande av konstverk i form av en Vindkraftsvinge i Bergkvara 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta fastighetsägarens samtycke om att uppföra ett landmärke i form av en  
     vindkraftsvinge på turistbyrån i Bergkvara och därefter söka bygglov hos  
     byggnadsnämnden. 
 
Reservation 
 
Bert Appert, tp reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande.  
-----  
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
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AU § 188/08 
AU § 299/07             07/KS0104 
Uthyrning av lägenhet i Olssonska fastigheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöter i arbetsutskottet besiktar lägenheten 2007-08-21. 
 
Lägenheten inrymmer 4 rum och kök med en yta på 143 kvm som har varit uthyrd sedan 
kommunen övertog fastigheten 1996 och är idag tom. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-21: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg, tillsammans med byggnadsingenjör  
     Christer Fransén redovisa behovet och kostnaden för en upprustning av lägenheten. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Utlåtande daterad 2008-04-17 över renoveringsbehov samt kostnadsbedömning 
avseende lägenhet över blomsteraffären på fastigheten Torsås 2:54 föreligger från 
Semarks Ingenjörsbyrå. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprusta lägenheten över blomsteraffären på fastigheten Torsås 2:54 samt 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 189/08          07/KS0201 
Lokal för hälso- och sjukvården, rehabiliteringen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från och med 2008-01-01 bedriver socialnämnden hälso- och sjukvård i form av 
hemsjukvård i det ordinära boendet. Arbetsgruppen har därmed vuxit i antal medlemmar 
och blivit trångbodda. För tillfället är en del av sjuksköterskorna lokaliserade i Samhalls 
lokaler på Verkstadsgatan i Torsås. Tyvärr är inte hela gruppen samlad på ett ställe och 
det är angeläget för att bilda välfungerande arbetsteam mellan sjuksköterskor och 
rehabiliteringspersonal. 
 
Nu finns möjlighet till att hyra del av fastigheten på Nygatan. Ett bifall till detta skulle 
betyda att rehabiliteringsenheten kan flytta in 2008-08-01. Till en hyreskostnad om 
7 500 kronor i månaden, 90 000 kronor per år en lägenhet om 75 kvm för enhetschef 
och medarbetare samt bilparkering, tvättmaskin, lastbrygga för hjälpmedel. 
 
Socialnämnden beslutar 2008-04-22 § 33 att föreslå kommunstyrelsen att från och med 
2008-08-01 hyra en lägenhet om 75 kvm samt tillhörande biytor för hälso- och 
sjukvården, rehabiliteringsverksamheten på Nygatan 7 i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att medge socialnämnden teckna ett externt hyreskontrakt på lägenheten Nygatan 7 i  
     Torsås. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 190/08          08/KS0013 
Bildande av riskhanteringsgrupp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun startade en riskhanteringsgrupp 2005 med syftet att arbeta 
brottsförebyggande och inventera säkerhetsrisker i kommunen, bland annat för att klar 
ställda krav från försäkringsbolag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2004-10-25 § 142 att utse en riskhanteringsgrupp bestående 
av räddningschef, representant från Torsås Fastighets AB, ekonomichef, kansli-
administratör och kommundirektör som sammankallande. 
 
Säkerhetssamordnare Ulrika Widell föreslå att följande personer ska ingå i 
riskhanteringsgruppen: 
 
Socialchefen 
Skolchefen 
Kommunchefen/säkerhetsskyddschefen 
Säkerhetssamordnaren, sammankallande 
Representant från Torsås Fastighets AB 
Representant från IT-enheten 
Representant från Försäkringsbolaget Marsh 
 
samt att gruppen har i mån av behov rätt att adjungera berörda personer inom den 
kommunala organisationen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse en riskhanteringsgrupp bestående av socialchef, skolchef, kommunchef,  
     representant från Torsås Fastighets AB, IT-enheten och Marsh samt säkerhets-  
     samordnare som sammankallande. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 av 44   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-05-13  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 191/08           
AU § 402/07          07/KS0229 
Gränsbestämning Applerum 4:7 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ägarna till fastigheten Applerum 4:7 anhåller 1996-10-08 om ny gränsbestämning på 
fastigheten enligt till ärendet tillhörande kartskiss och om möjligheterna att få förvärva 
ytterligare ett markområde norr om fastigheten för att till tomten skapa en ekologisk 
miljö/gårdsmiljö. 
 
Arbetsutskottet beslutar 1996-11-19 § 191 att godkänna att ny gränsbestämning ska 
gälle för fastigheten Applerum 4:7 utan kostnad för marklösen. 
 
Torsås kommun är positiva till försäljning av markområdet norr om fastigheten 
Applerum 4:7 och upptar förhandlingar med fastighetsägaren varvid begärt pris per kvm 
= 10 kronor och att lantmäteri- och fastighetsregleringskostnader betalas av köparen.  
 
Förslag på köpekontrakt daterat 1997-12-30 för köpa av mark upprättas för del av 
fastigheten Applerum 4:19 på cirka 7 700 kvm för en köpeskilling av 70 000 kronor 
med Inga-Lill och Karl-Johan Josephsson, samt överlåtelse av cirka 80 kvm från 
fastigheten Applerum 4:7 till kommunal vägmark. 
 
Arbetsutskottet beslutar 1998-01-20 § 4 att meddela Josephssons att 10 kronor per kvm 
gäller, alltså köpeskillingen ska vara 77 000 kronor samt att kostnader för avstyckning 
och förrättningskostnader i dess helhet betalas av köparen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-13: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens presidium att uppta överläggningar med Inga- Lill och 
     Karl-Johan Josephsson gällande gränsdragning samt eventuellt tillköp i anslutning  
     till fastigheten Applerum 4:7. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Förslag på köpekontrakt för köpa av mark föreligger för del av fastigheten Applerum 
4:19 på cirka 7 000 kvm för en köpeskilling av 70 000 kronor med Inga-Lill och Karl-
Johan Josephsson, samt överlåtelse av cirka 80 kvm från fastigheten Applerum 4:7 till 
kommunal vägmark. 
 
Vad avser den av Inga-Lill och Karl-Johan Josephssons ägda fastighet Applerum 4:7 är 
Torsås kommun och ägaren av fastigheten överens om att utformningen av Applerum 
4:7 på marken överensstämmer med den ursprungliga köpehandlingen. 
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Fortsättning § 191/08, Gränsbestämning Applerum 4:7 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att försälja del av Applerum 4:19 till Inga-Lill och Karl-Johan Josephsson enligt  
     upprättat köpekontrakt, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg att underteckna köpekontraktet. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 av 44   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-05-13  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 
AU § 192/08          08/KS0004 
Besök av polisen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teamchef Mikael Sjöström och biträdande teamchef Glenn Adolfsson informerar om 
förändringar inom polisverksamheten. 
 
Idag finns ett närpolisområde innefattande Torsås, Emmaboda och Nybro kommuner. 
 
Mål för 2010 är att Torsås och Emmaboda kommun blir ett närpolisområde och Nybro 
kommun ett. 25 poliser kommer att bemanna Nybro, Emmaboda och Torsås. 
 
Polisen vill ha ett samarbete med kommunledningen som även samarbetar över 
kommungränserna. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ett Trygghetsråd bildas i Torsås kommun samt 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att sammankalla personal från skolan,  
     socialen och kultur- och fritid för ett sammanträffande med polisen, 
 
att i övrigt notera informationen 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 193/08          08/KS0128 
Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-12-12 § 151 att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram 
en kostnadsanalys och ett regelsystem för eventuellt införande av vårdnadsbidrag, att 
utredningen ska vara färdig senast 2008-09-01 för att konsekvenserna ska kunna beaktas 
i budget för 2009 samt att ovanstående gäller endast under förutsättning att Regering/ 
Riksdag fastställer regler för vårdnadsbidrag. 
 
Vårdnadsbidrag riktar sig till föräldrar med barn mellan 1 till 3 år som vill vara hemma 
lite längre efter föräldraförsäkringens slut. De kommuner som så önskar kan ge ett 
skattefritt kommunalt bidrag på maximalt 3 000 kronor per månad. Villkoret för att få 
fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte utnyttjar den offentligt finansierade barn-
omsorgen. Föräldrarna kan förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om 
barnomsorgen ordnas på annat sätt. Däremot kommer vårdnadsbidraget inte att kunna 
kombineras med vissa bidrag och ersättningar till exempel föräldrapenning och a-kassa. 
Vårdnadsbidraget ska kunna trappas av mot graden av nyttjande av offentligt 
finansierad barnomsorg, vilket möjliggör en kombination av förskola och omsorg i 
hemmet. Vårdnadsbidraget införs från 2008-07-01. 
 
Totalt idag har cirka 300 barn barnomsorg i Torsås kommun.  
 
Totalt antal barn i åldrarna (2008-04-04): 
0 år  14 barn 
1 år  66 barn 
2 år  76 barn 
3 år  59 barn 
Totalt  215 barn 
 
Det är i dagsläge svårt att göra en bedömning på vad förslaget kommer att innebära i 
kostnader för Torsås kommun. Det är också svårt att redovisa hur många som kommer 
att använda sig av det. Av denna anledning är det svårt att redogöra en konsekvens-
beskrivning samt en ekonomisk analys. Man kan dock konstatera att många barn inte 
utnyttjar barnomsorgen i Torsås kommun varför kostnaden vid införande av 
vårdnadsbidraget blir betydande.  
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam,s med instämmande av Lena Gustafsson, v yrkar, att avstå från att 
införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
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Fortsättning § 193/08, Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Håkan Algotsson, c, Mona Magnusson, m och Bert Appert, tp meddelar att vid dagens 
sammanträde inte kommer att ta ställning i frågan. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 194/08          08/KS0129 
Fördjupad utredning – Vindkraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
Karlskrona kommun avser upprätta ett policydokument för utveckling av vindkraft 
tillsammans med Torsås kommun. En sådan utredning får status av ett policydokument, 
men ges inte status av fördjupad översiktsplan enligt plan och bygglagen. 
 
Karlskrona tillsammans med Torsås beviljades 2007-11-14 statligt bidrag om 1,2 Mkr 
för planeringsinsatsen, under förutsättning att kommunerna själva motfinansierar med 
lika mycket, antingen i egna arbetsinsatser eller i pengar. Karlskrona begärde ett 
förskott på de statliga pengarna för att kunna nyttja dem i det arbetsintensiva inledande 
arbetet. En utbetalning på 900 000 kronor beviljas till Karlskrona kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreslagen projektorganisation från Karlskrona kommun. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 195/08          08/KS0132 
Fröken Alg 2008 – 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Algblomning i Östersjön har blivit ett allt större problem för besöksnäringen. Under 
sommaren 2005 beskrevs alla badvatten runt Öland som otjänliga och besöksnäringen 
kunde märka en direkt nedgång i antalet besökare på Öland. I verkligheten var det dock 
så att stränderna på Ölands västra sida inte drabbades av algblomning. 
 
Det övergripande syftet med projektet är att stärka besöksnäringen i regionen. Besökare 
ska känna sig trygga med den information de får om lokala förhållande vad gäller 
badvattnets kvalitet. 
 
Projektets mål är att ge information från dagliga mätningar från stränder på Öland och 
längs Smålandskusten under perioden 1 juli – 15 augusti 2008. Samt för motsvarande 
perioder under 2009 och 2010. Informationen ska vara tillgänglig via webbsida, telefon 
och mobiltjänst. 
 
Primär målgrupp är besökare och boende i regionen som söker information om vattnets 
kvalitet vid olika alternativa badplatser. Målgrupp är också de volontärer som arbetar 
med provtagning. 
 
Verksamheten/projektet genomförs genom att aktivera de platser på Öland och 
Smålandskusten som bevakades under säsongen 2006 - 2007. På nya platser ska nya 
volontärer rekryteras och utbildas för genomförande av provtagningen. 
 
Provtagning ska äga rum mellan 1 juli och 15 augusti. Därefter ska en uppföljning göras 
och projektet avslutas för säsongen 1 oktober. 
 
Budget: 
 
Alternativ 1 innebär upp till 10 provplatser framförallt på Öland. Den totala kostnaden 
är 451 000 kronor varav 340 000 kronor för lönemedel. 
 
Alternativ 2 innebär upp till 20 provplatser fördelat på Öland samt längst hela 
Smålandskusten. Den totala kostnaden är 548 000 kronor varav 394 000 kronor för 
lönemedel. 
 
Finansiering söks genom Leader där program för detta har etablerats. I övrigt bör 
finansiering delas mellan berörda kommuner och Regionförbundet. 
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AU § 195/08, Fröken Alg 2008 - 2010 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka vid projektet Fröken Alg 2008 – 2010. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 196/08 
AU § 105/08            
AU § 190/07 
KF § 54/07              07/KS0110 
Motion – Tennisbana i Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bo Alvemo, tp hemställer i en motion att Kommunfullmäktige snarast anslår 37 000 
kronor till Söderåkra AIK:s tennissektion såsom ett 50 %-igt bidrag till restaurering av 
sektionens starkt nedslitna tennisbana med tillhörande klubbhus. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-05-02 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-04-23 § 35 att ansökan från tennissektionen 
inom Söderåkra AIK om ekonomiskt bidrag till upprustning av tennisplan och 
klubbstuga i Ekbacken överlämnas till budgetberedningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-02: 
 
att överlämna motionen gällande tennisbanan i Söderåkra till budgetberedningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-03-12: 
 
att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande samt 
 
att yttrandet ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2008-04-01. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-04-10 § 27 att avslå framställningen, då 
Söderåkra AIK:s tennissektion inte längre har någon verksamhet. En ny tennisförening 
håller på att bildas. När så skett kan densamma ansöka om investeringsbidrag hos 
kommunstyrelsen. 
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Fortsättning § 196/08, Motion – Tennisbana i Söderåkra 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå framställningen, då Söderåkra AIK:s tennissektion inte längre har någon  
     verksamhet. En ny tennisförening håller på att bildas. När så skett kan densamma  
     ansöka om investeringsbidrag hos kommunstyrelsen. 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 197/08 
KF § 44/08           08/KS0125 
Motion – Införa GPS-system i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, c hemställer i en motion att barn – och utbildningsnämnden 
undersöker om man kan införa ett GPS-system i Torsås kommun. 
 
Torsås kommun har en dokumenterat bra skola. Vi kan emellertid förbättra säkerheten 
ytterligare för alla barn som åker skolbuss. 
 
I Åhus i Kristianstad kommun har alla barn som åker skolbuss fått en egen sändare, som 
hänger på deras skolväska. Sändaren innehåller all information som busschauffören kan 
behöva ifall något händer med något av barnen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-04-23: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 
----- 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 35 av 44   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-05-13  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 198/08 
KS § 125/07 
AU § 152/07 
KF § 46/06 
KS § 73/06 
AU § 62/06 
KF § 86/05              05/KS0015 
Informationsärende Medborgarförslag – Miljökostnader i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående miljökostnader i Bergkvara hamn från Leif Lindberg 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-11-02: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen, Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB och miljönämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-03-07 
 
Leif Lindberg vill att kommunen begär en ny prövning av asfalteringskravet  
hos miljönämnden/länsstyrelsen med hänvisning till nu kända provresultat  
och nyligen antagen kustvårdsplan. 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB beslutar 2005-11-22 § 50 att hamnbolaget har inget 
behov av någon asfaltering och ställer sig frågande till miljönyttan av en asfaltering. 
 
Miljönämnden beslutar 2006-02-16 § 15 att i och med de analyssvar med tillhörande 
kommentarer som inkommit till miljönämnden bedöms att asfaltering kan anstå tills 
vidare utan att miljöeffekterna blir oacceptabla. 
En anledning till tillståndsmyndighetens krav på asfaltering var att städning skulle 
underlättas. Några klagomål på bristfällig städning med nuvarande markförhållande har 
inte inkommit till miljönämnden på flera år. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2006-02-16 § 15 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn. 
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Fortsättning § 198/08, Informationsärende Medborgarförslag – Miljökostnader i 
Bergkvara hamn 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2006-02-16 § 15 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i 
     Bergkvara hamn, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-04-26: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2006-02-16 § 15 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-03 
 
Miljönämnden beslutar 2007-02-22 § 13 att tillsynsmyndigheten ska meddela 
Bergkvara Hamn och Stuveri AB/kommunstyrelsen att de ska tillskriva Länsstyrelsen 
om att få villkoret om asfaltering ändrat. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2007-02-22 § 13 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-05-02: 
 
att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens beslut  
     2007-02-22 § 13 om förändring av villkoren beträffande asfaltering i  
     Bergkvara hamn. 
 
Arbetsutskottet behandling 2008-05-13 
 
Det finns inget behov längre av att asfaltera del av hamnen eftersom det inte finns några 
föroreningar i marken. Kommunchef Tommy Nyberg skrivelse till Länsstyrelsen 
gällande ny prövning av asfalteringskrav föreligger. 
 
Enligt Länsstyrelsen så är det den verksamhetsansvarig, alltså Bergkvara Hamn & 
Stuveri AB som ska tillskriva Länsstyrelsen om en ny prövning av asfalteringskravet. 
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Fortsättning § 198/08, Informationsärende Medborgarförslag – Miljökostnader i 
Bergkvara hamn 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
----- 
Exp till:  
Kommunstyrelsen 
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AU § 199/08 
KF § 87/07 
KS § 175/07 
AU § 250/07 
AU § 23/07 
AU § 60/06  
KF § 17/06              06/KS0012 
Informationsärende Medborgarförslag – Minnesstenen i Gullaboås     
   
 

Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående minnesstenen vid riksdagsmannagården i Gullaboås från 
Jan-Erik Persson föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15: 

 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-03-07: 
 
att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden 
     för yttrande samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2006-05-02. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2006-04-03 att meddela kommunstyrelsen att detta är ingen 
fråga för byggnadsnämnden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar 2006-06-15 åt kulturchef Karin Seebass att kontakta 
Gullabo Hembygdsförening för att förhöra sig om vilka möjligheter hembygds-
föreningen har att ansvara för skötseln omkring stenen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-12-11 § 84 att det är svårt att hitta en bra 
lösning eftersom riksdagsmannagården och marken runt omkring har en ägare och 
marken där stenen står har andra ägare. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-09: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att utreda frågan vidare. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Förslag till svar på medborgarförslaget föreligger från kommunchef Tommy Nyberg. 
Se vidare aktbilaga. 
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Fortsättning § 199/08, Informationsärende Medborgarförslag – Minnesstenen i 
Gullaboås 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 2007-06-12: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att i de delar som rör skötsel och skyltning till stenen säga ja till medborgarförslaget  
     men i den delen som rör parkeringsficka säga nej, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg ansöka om skyltning hos Vägverket samt  
     undersöka en lösning för skötsel av stenen,  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-08-21 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att i de delar som rör skötsel och skyltning till stenen säga ja till medborgarförslaget  
     men i den delen som rör parkeringsficka säga nej, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg ansöka om skyltning hos Vägverket samt  
     undersöka en lösning för skötsel av stenen,  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-09-26: 
 
att i de delar som rör skötsel och skyltning till stenen säga ja till medborgarförslaget  
     men i den delen som rör parkeringsficka säga nej, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg ansöka om skyltning hos Vägverket samt  
     undersöka en lösning för skötsel av stenen,  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Kommunen har ansvar för skötsel i form av Rickard Olsson om det behövs. I november 
2007 togs kontakt med Vägverket för en eventuell skyltning till minnesstenen men inget 
svar har inkommit. Ny kontakt kommer att tas i slutet av maj 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
----- 
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AU § 200/08 
AU § 376/07 
AU § 204/07          07/KS0121 
Informationsärende Vattenråd i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-15 204 att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att 
anordna ett informationsmöte inför ett eventuell bildande av Vattenråd i Torsås.  
 
Till mötet 2008-02-28 i kommunhusets foaje deltog 22 stycken. Ingen representerade 
industrin. På mötet informerade Ann-Karin Thorén och Carina Pålsson från 
Länsstyrelsen i Kalmar angående hur ett Vattenråd bildas och hur arbetet ska fortsätta. 
Länsstyrelsen kommer att under hösten ta fram ett handlingsprogram, sammanställa 
inventeringar etc.  
 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg kommer att kontakta de personer som deltagit vid 
mötet för att bilda arbetsgrupper ”intressegrupper”. Utifrån detta kan sedan en styrelse 
bildas som för arbetsgruppernas talan.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera information från kommunchefen. 
----- 
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AU § 201/08 
AU § 372/07             06/KS0103 
Informationsärende Klimp-ansökan om pendlarstationer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föredrar ärendet. 
 
Med början från hösten 2008 och framåt etableras i Kalmar län ett antal kollektiv-
trafikstråk för att underlätta arbetspendling med buss. Det innebär att bussarna kommer 
att gå snabbast möjliga väg mellan kommunhuvudorterna. Antalet busstopp minimeras 
inom tätorterna. 
 
En snabb, enkel och säker kollektivtrafik i kombination med nuvarande bensinpris och 
konkurrens om parkeringsplatser i de största tätorterna gör att förutsättningarna att locka 
över resenärer från bil till buss bedöms som goda. De nya resenärerna bedöms i 
huvudsak komma från någon av följande kategorier: 
• personer boende i tätorter som i stället för att ta bilen till jobbet börjar gå eller cykla 

till hållplatsen och därifrån tar bussen 
• personer boende på landsbygd som i stället för att ta bilen ända in till arbetsplatsen i 

tätorten i stället väljer att parkera vid hållplatsen och nyttja bussen för andra halvan 
av resen. 

 
För att de nya pendlarstråken ska fungera som planerat behöver flera busshållplatser 
kompletteras med säkra gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser för cykel och bil. 
I vissa fall behöver flera befintliga hållplatser slås samman till en ny med placering i ett 
nytt läge. 
 
De stråk där det i första hand blir aktuellt att etablera den nämnda typen av pendlar-
stationer 2008-2012 är: 
• Borgholm – Kalmar 
• Hultsfred – Vimmerby 
• Kalmar – Oskarshamn 
• Kalmar – Torsås   

Hållplats saknas i Söderåkra. Ny hållplats med väderskydd utmed E 22, parkerings- 
plats för bil och cykel ( den senare väderskyddad) med av-/påstigningsramp till 
lokalbuss samt gång- och cykelväg (GC-väg) till tätorten Söderåkra 

• Oskarshamn – Västervik 
• Vimmerby – Västervik. 

 
Förslag på åtgärder inklusive kostnadsuppskattningar enligt den mall som finns i det 
bifogade dokumentet önskas senast 2007-09-24. Man har fyra år från beslutsamt på sig 
att genomför insatserna. Det innebär i praktiken att de ska vara färdiga omkring 
halvårsskiftet 2012. 
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Fortsättning § 201/08, Informationsärende Klimp-ansökan om pendlarstationer 
 
Medfinansiering från KLIMP har hittills normalt uppgått till mellan 10 och 30 procent 
av den klimatrelaterade delen av investeringskostnaden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-10-02: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att uppta överläggningar med Vägverket 
      och Kalmar Läns Trafik med anledning av uppförande av en busshållplats i  
      Söderåkra samt ett Resecentrum. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Flera sammanträffande och samtal med Vägverket och Kalmar Läns Trafik har tyvärr 
inte resulterat i konkreta åtgärder. 
 
Håkan Algotsson, c medverkar inte i beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tillskriva Kalmar Läns Trafik och påtala missnöjet över att de underlag från KLT 
     som Torsås kommun yttrande sig över inför upphandlingen inte kommer att  
     genomföras från augusti 2008. 
 
att i övrigt notera information. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg
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AU § 202/08 
AU § 275/07             06/KS0203 
Informationsärende Hemställan om ändring fast avgift, kommunalt VA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lagfarna ägare till fastigheterna Ragnabo 1:27, 1:24, 1:21, 1:28 och 1:35 hemställer om 
sänkt fast avgift för kommunalt VA till samma nivå som gemensamhetsanläggning 
Ragnabo ga:5 alternativt nivå som anses skälig med hänsyn till bakgrundsbeskrivning i 
inkommen hemställan. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-07: 
 
att överlämna inkommen hemställan från ägarna till fastigheterna Ragnabo 1:27, 1:24,  
      1:21, 1:28 och 1:35 till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-09-18 § 128 att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i 
uppdrag att utreda ärendet och att redovisa svaret till kommunstyrelsen. 
 
Yttrande över hemställan daterat 2007-07-02 från ägarna till fastigheterna Ragnabo 
1:27, 1:28, 1:24, 1:35, 1:21 och 1:14, med gemensam vattenmätare, företräd av Björn 
Sundvall, ägare till fastigheten Ragnabo 1:14 i Bergkvara. 
 
Fastigheterna ligger utanför verksamhetsområdet för VA i Torsås kommun vilket 
innebär ingångna avtal ej innefattas av antagna taxor för VA-kollektivet inom Torsås 
kommun, men lämpligt kan vara att från och med år 2007 erbjuda tidigare nämnda 
fastigheter en taxa, samma som gäller för gemensamhetsanläggning inom VA-
verksamhetsområdet i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera information från tekniska nämnden 
-----  
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AU § 203/08          08/KS0061 
Underrättelse om utställning av detaljplan för del av Applerum 5:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planändringen innebär att cirka 3 500 kvm naturmark omvandlas till bostadsmark.  
 
Syftet med planändringen är att tillskapa en tomt för att möjliggöra en nybyggnad av ett 
enbostadshus. Området omfattar cirka 4 000 kvm och är idag obebyggt. Planområdet är 
en del av den kommunägda fastigheten Applerum 5:6.  
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2008-05-21 framföras skriftligt till 
byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag till detaljplan för del av Applerum 5:6, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
 
  
 


