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AU § 290/08          08/KS0092 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – augusti 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Samtliga nämnder förutom tekniska nämnden och socialnämnden redovisar i 
budgetuppföljningen för januari – augusti 2008 att budgeten för 2008 hålls. 
 
Tekniska nämndens överskridande 500,0 Tkr är på grund av ökade underhållskostnader, 
Bergkvara reningsverk samt 300,0 Tkr behov av åtgärder inom bostadsanpassning. 
 
Socialnämndens budgetavvikelse 400,0 Tkr. Besparingsåtgärder inom hemtjänsten ger 
överskott, dock inte i den omfattning som tidigare beräknats. Beräknat underskott IFO 
1,9 Mkr något lägre jämfört med tidigare på grund av färre placeringar. Nytt grupp- 
boende inom handikappomsorgen iordningsställs under hösten varför tidigare beräknat 
överskott tas i anspråk. 
 
Riktpunkt efter augusti = 67 %. Se vidare aktbilaga. 
 
Uppföljning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för januari – augusti 2008 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att bjuda in socialchef Carina Lejon till nästa arbetsutskott för redovisning av nämndens 
     budgetredovisning januari – augusti 2008. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget samt uppföljning  
     inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för januari – juli 2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Carina Lejon 
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AU § 291/08          08/KS0120 
Taxor inom tekniska nämndens ansvarsområde 2009, affärsdrivande verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Tekniska nämndens förslag till budget och taxor 2009 för affärsdrivande verksamhet 
föreligger. 
 
Ökning av verksamhetskostnader:       675,0 Tkr 
varav 
Höjning av vatten från Kalmar 
330 000 m3 á 1,50 kr      500,0 Tkr 
Hyreshöjning, kommunförråd     80,0 Tkr 
Löneökningar          50,0 Tkr 
Undersökning inläckage i spill- 
vattennätet        126,0 Tkr 
Minskning av övriga verksamhets- 
kostnader         - 81,0 Tkr 
 
Ökning av kapitalkostnader         550,0 Tkr 
varav 
Räntehöjning från 4 % internränta 
till 5 %         409,0 Tkr 
 
Investeringar 2008   4 854,0 Tkr 
Investeringar 2009  1 800,0 Tkr 
 
Summa                1 225,0 Tkr 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att jämföra kostnader för den affärsdrivande verksamheten med övriga kommuner i  
     länet samt Karlskrona kommun. 
-----  
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 292/08          08/KS0120 
Skatteprognos 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär (08:63) gällande kraftig nedrevidering av 
skatteunderlaget föreligger. 
 
Den nya bedömningen av samhällsekonomin har bidragit till nedrevidering av 
skatteunderlagsprognosen jämfört med föregående prognos (cirkulär 08:32).  
 
För Torsås kommun innebär det att skatteprognosen för 2009 blir 3,3 Mkr sämre än i år 
och kommunen tvingas spara pengar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost ta fram  
     eventuella framtida kostnadsminskningar för verksamheterna. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 293/08          08/KS0004 
Information från ekonomichefen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en kort information om 
 
• Upphandling gällande nytt ekonomisystem tillsammans med Nybro kommun. 

 
• Ny telefonväxel är upphandlad. Driftstart runt 2008-11-17. Nya telefonnummer. 

 
• Tillägget till städavtalet hamnar på 319 000 kronor. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från ekonomichef Kent Frost. 
----- 
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AU § 294/08          08/KS0180 
Anmälan delegationsbeslut, inköp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef tillika central inköpssamordnare Kent Frost fattade 
delegationsbeslut gällande inköp under tiden juli – augusti 2008.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under tiden  
     juli – augusti 2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 295/08          08/KS0006 
Redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under juli – augusti 
2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nybergs fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsyttrande under tiden juli – augusti 2008. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under tiden  
     juli – augusti 2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 296/08          08/KS0012 
Redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under juli – augusti 
2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestams fattade delegations-
beslut gällande grannemedgivande under tiden juli – augusti 2008. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under tiden  
     juli – augusti 2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 297/08          08/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att beställa broschyren Vad kostar verksamheten i Din kommun från Sveriges  
     kommuner och landsting till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet samt 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 298/08          08/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Inbjudan till seminarium om biogas och vindkraft på Ölands Folkhögskola 2008-09-24 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och Bert Appert medverkar vid  
      seminarium om biogas och vindkraft på Ölands Folkhögskola 2008-09-24 samt 
 
att notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam 
Bert Appert 
 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 33   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-09-09  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 299/08 
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. 
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Fortsättning § 299/08, Utökning av dispositionsrätt, Övraby 
 
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: 
 
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 2008-04-22: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg upprätta förslag på dispositionsavtal på  
     fastigheten Övraby 1:14 del av. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-09 
 
Förslag på dispositionsavtal föreligger. 
 
På inrådan från Kommunalteknik utökas område C, annars finns risk att del av området 
växer igen. 
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Fortsättning § 299/08, Utökning av dispositionsrätt, Övraby 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta med beslut i ärendet tills besked har framkommit vad som gäller för 
     betesdjur och bebyggelse. 
-----  
Exp till: 
Morgan Hansson, Söderåkra 
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AU § 300/08 
AU § 29/08           08/KS0024 
Markdisposition Hackspetten 5, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ägare till fastigheten Hackspetten 5 i Bergkvara frågar om enklaste sättet att gå vidare 
med att få köra in på sin fastighet. Fastigheten nyttjas som fritidsboende. 
 
Fastigheten gränsar till Kungsvägen med staket. Vid staketet finns en öppning vid ett 
lämpligt ställe för inkörning till tomten, men just vid detta ställe finns två stycken VA-
brunnar. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-01-29: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att upprätta ett förslag på dispositionsavtal, 
     för att nyttja del av grönområde för infart till fastigheten Hackspetten 5 från  
     Abborregatan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-09 
 
Förslag på servitutsavtal föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ändra servitutsavtalet till ett dispositionsavtal, därefter åter till arbetsutskottet för  
     beslut. 
-----  
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AU § 301/08 
AU § 417/07          07/KS0231 
Nämndsledamöter och sekretess 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunstyrelsens personalutskottet sammanträde 2007-11-06 efterlyser Bert 
Appert, tp regler och rutiner för tystnadsplikt och sekretess för nämndsledamöter.  
 
Kommunstyrelsens personalutskottet beslutar i § 79 att frågan om regler och rutiner för 
tystnadsplikt och sekretess för nämndsledamöter hänskjuts till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-27: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att utreda och föreslå regler och rutiner som  
     ska gälla för tystnadsplikt och sekretess för nämndsledamöter. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-09 
 
Förslag på regler gällande tystnadsplikt och sekretess för förtroendevalda i Torsås 
kommun föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att återremittera ärendet för vidare beredning. 
-----  
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AU § 302/08 
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 § 302/08, 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 § 302/08, 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 § 302/08, Uppförande av konstverk i form av en Vindkraftsvinge i Bergkvara 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13: 
 
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.  
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-09 
 
Styrelsen för Torsås Fastighets AB har behandlat frågan vid sitt sammanträde  
2008-06-06. Efter votering (3 – 2) beslutar styrelsen att ej godkänna den föreslagna 
placeringen av vindkraftsving vid turistbyrån i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera svaret från styrelsen för Torsås Fastighets AB. 
-----  
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AU § 303/08 
AU § 287/08          08/KS0194 
En gemensam ingång för arbetssökande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundsstyrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har tidigare ställt sig bakom 
tankarna om en gemensam ingång för enskilda till myndigheter på lokal nivå och 
uppdrog 2007-05-13 till kansliet att redovisa en analys över vad som bör ingå i en 
gemensam ingång för arbetssökande samt de kommunala/landstingskommunala 
följderna av en sådan organisation. 
 
Analysen är nu genomförd och förbundsstyrelsen beslutar 2008-06-13 att genomföra en 
remissomgång bland förbundets medlemmar för att få in synpunkter på förslaget.´ 
 
Syftet med rapporten är att skapa en bild av och ge förslag på hur myndigheter på ett 
bättre sätt ska kunna ge enskilda ett stöd som förbättrar deras möjligheter att aktivt delta 
i arbetslivet och samhället. Rapporten ger ur ett primär- och landstingskommunalt 
perspektiv en bild av fördelar och nackdelar med en gemensam ingång för de lokala 
myndigheterna. Rapporterna ger också vägledning om vad som kan anses vara lämpligt 
att ingå i en gemensam ingång. Rapportens bilagor utgör en kunskapsbank, som ligger 
till grund för rapporten. 
 
En remissenkät delges ledamöterna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26: 
 
att remissenkäten besvaras av ledamöterna till nästa arbetsutskott 2008-09-09. 
 
Arbetsutskottets beslut: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg upprätta ett förslag till svar på remissenkäten  
     från Sveriges kommuner och landsting samt 
 
att redovisa svaret på kommunstyrelsens extra sammanträde 2008-09-15. 
----- 
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg
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AU § 304/08          08/KS0001 
Ändrat datum för arbetsutskottet 2008-10-14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av utbildning 2008-10-14 efterhör sekreterare Yvonne Nilsson om 
arbetsutskottets sammanträde denna dag kan flyttas till 2008-10-09. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att arbetsutskottets sammanträde 2008-10-14 flyttas till torsdagen den 9 oktober 2008. 
----- 
Exp till: 
Ledamöterna i arbetsutskottet 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 305/08 
AU § 259/08 
KF § 56/08           08/KS0136 
Medborgarförslag – Ordna ställplatser för husbilar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående att ordna ställplatser för husbilar i Bergkvara hamn och 
eventuellt andra platser i kommunen föreligger från Lola Algotsson, Bergkvara. 
 
Avgift kan tas ut beroende på vilka bekvämligheter som kan erbjudas på ställplatsen. 
 
Som det är nu finns förbudsskyltar för övernattning runt Dalskär. Husbilsfolket stannar 
oftast endast en natt och har inte behov av en campings faciliteter. Det är dock bra om 
man kan tömma gråvatten och fylla på med vatten, tömma latrin och så vidare. 
 
Vår kustnära kommun har mycket att erbjuda turister och bör välkomna alla turister 
även det ökande antalet husbilsturister. Som det är nu skrämmer man bord denna 
kategori turister som kanske också skulle spendera en och annan krona hos 
näringsidkare i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-05-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 
att överlämna medborgarförslaget till turismansvarig Stine Breum Appelqvist för  
     beredning.  
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-09 
 
Inför kommande år ser turismansvarig följande alternativ till lösningar: 
 
Alternativ 1 
5-10 platser för att övernatta med husbil iordningställs exempelvis vid Bröms Rastplats. 
Kommunen i samarbete med Vägverket gör i ordning en rejäl ”servicestation” så att 
husbilsägarna kan tömma latrin och gråvatten. Det kan eventuellt finnas tillgång till el. 
Antingen ordnar man så att någon aktivt knackar på och tar upp avgift (t ex Ola Nilsson 
som sköter rastplatsen) eller så kopplar man det hela till en betalautomat. Detta finns på 
många ställen, exempelvis i Tyskland. Det är viktigt att det av skyltningen tydligt 
framgår vilka platser som är husbilsplatser och att det tas ut en avgift för servicen. 
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Fortsättning § 305/08, Medborgarförslag – Ordna ställplatser för husbilar 
 
Alternativ 2 
Vi hänvisar de husbilar som behöver tömma gråvatten och latrin till våra campingar 
Dalskär och Skäppevik, som får ta ut en avgift för detta. För övrigt får husbilarna 
övernatta på anvisade platser utan service och avgift. Dessa platser kan exempelvis 
finnas vid Badudden, Fulvik, Bröms och kanske vid Matsleven i Gullabo. På dessa 
ställen måste platserna vara tydligt markerade med skyltar, med exempelvis texten: 
”Ställplats för husbil 21-09”. 
 
Vilket alternativ man än väljer, så behövs en ändring av ordningsstadgan. Förslag till 
ändring av text:  
 
Camping och Husbilar (bostadsinredda bilar) 
Camping får endast ske på de offentliga platser som av kommunen upplåtits för detta 

ändamål och under de tider på året som kommunen har bestämt. Husbilar hänvisas till 

särskilt anvisade ställplatser.  
 
Det är viktigt att informationen om ställplatserna tydligt finns med i broschyrer och på 
kommunens hemsida. Även övriga näringsidkare inom besöksnäringen måste vara 
välinformerade så att de kan hänvisa husbilarna rätt. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar avslag på 
förslaget, eftersom vi inte ska konkurrera med övriga campingplatser i kommunen.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att hänvisa husbilarna till de befintliga campingplatser som finns i kommunen, 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 306/08          08/KS0195 
IT i kommunal vård och omsorg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunchefsmötet på Regionförbundet 2008-03-07 var bland annat den nationella 
IT-strategin för vård och omsorg uppe till diskussion. Målet är att inte bara landstingen 
utan även kommunerna ska anta strategin. 
 
Chefsgruppen uppdrog till Regionförbundet att arbeta fram ett underlag för lokalt beslut 
i respektive kommun samt att komma med förslag om huv vi i länet ska arbeta för att 
förverkliga strategin. 
 
Föreligger svar på kommunchefernas uppdrag samt förslag till beslutsunderlag för 
respektive kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 307/08 
KS § 198/08 
AU § 258/08          07/KS0042 
Detaljplan för kommunikationsled, Södra Industriområdet i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till planprogram och 
behovsbedömning för ny kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås samhälle. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-04-23 § 45 att planprogrammet med de inkomna 
synpunkterna skall ligga till grund för kommande utbyggnad av vägen, samt att 
kommunens bedömning är att genomförandet av utbyggnad av vägen enligt plan-
programmet kan antas medföra en sådan betydande miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning erfordras. 
 
Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat miljökonsekvensbeskrivning 
daterad 2008-06-13. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-06-23 § 123, att godkänna upprättad miljö-
konsekvensbeskrivning samt att översända denna till kommunstyrelsen och efterhöra 
om detaljplanearbete ska påbörjas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera upprättad miljökonsekvensbeskrivning daterad 2008-06-13, 
 
att bjuda in berörda markägare, statsarkitekten och representant från Vägverket till  
     informationsmöte med anledning av att eventuellt påbörja arbete med detaljplan,  
 
att inhämta från byggnadsnämnden kostnadsförslag på upprättande av detaljplan för ny 
     kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-08-12: 
 
att notera upprättad miljökonsekvensbeskrivning daterad 2008-06-13, 
 
att bjuda in berörda markägare, statsarkitekten och representant från Vägverket till  
     informationsmöte med anledning av att eventuellt påbörja arbete med detaljplan,  
 
att inhämta från byggnadsnämnden kostnadsförslag på upprättande av detaljplan för ny 
     kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås kommun.  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 av 33   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-09-09  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 307/08, Detaljplan för kommunikationsled, Södra Industriområdet i 
Torsås kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-09-09 
 
Informationsmöte 2008-09-16 i foajen nya kommunhuset med anledning av en eventuell 
påbörjan av detaljplan för ny kommunikationsled, Södra Industriområdet. 
 
Kostnadsberäkning för detaljplanearbete för ny industriväg i Torsås föreligger från 
stadsarkitekt Eva-Lena Larsdotter. 
 
Kostnader för planarbete, med utgångspunkt från upprättat planprogram och MKB 
bedöms till följande: 
 
• Upprätta detaljplanehandlingar bestående av plankarta med bestämmelser, 

planbeskrivning samt genomförandebeskrivning fram till kommunens beslut om 
samråd cirka 85 000 kronor, exklusive mervärdesskatt. 

• Formell handläggning enligt normalt planförfarande, PBL 5:20, till ett pris av cirka 
60 000 kronor (exklusive planprogram). 

• Eventuella revideringar av handlingar, tillägg eller förändringar av planområdet 
föranledda av samråd och utställning går inte att bedöma föres samråd och ingår 
därför inte i ovan angivna kostnader. 

• Grundkarta, fastighetsförteckning, annonser samt tryckning av lagakraftvunna 
handlingar tillkommer till ovanstående kostnadsberäkning. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att återsända ärendet till byggnadsnämnden för komplettering av redovisade  
     kostnadsuppgifter från Eva-Lena Larsdotter. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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AU § 308/08          08/KS0010 
Postadress Fågelmara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit till kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam från 
boende i Torsås kommun med postadress Fågelmara, för att underlätta för post-
leveranserna byta till postadress Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg kontakta Posten för en lösning av problemet. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 309/08          08/KS0005 
Förköpsyttrande Söderåkra 6:87 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Söderåkra 6:87. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
Att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet      Köpesumma 
 
Söderåkra 6:87    475 000:- (Fyrahundrasjuttiofemtusen kronor) 
-----  
Exp till: 
Anders Gustavsson 
Swedbank AB 
Box 502 
385 25 Torsås 
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AU § 310/08          08/KS0202 
Utställning av arbetsplan ombyggnad av väg E22, Karlskrona – Kalmar, mitträcke 
på delen Jämjö – Bröms 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vägverket Region Sydöst har upprättat arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för ovanstående objekt.  
 
Arbetsplan med MKB hålls tillgänglig för granskning under tiden 2008-09-09 – 2008-
10-03 hos byggnadsnämnden i Torsås. 
 
Enligt 44 § vägkungörelse finns möjlighet att lämna yttrande i ärendet senast 2008-10-
03 till Vägverket Region Sydöst, 551 91 Jönköping. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen om utställning av arbetsplan ombyggnad av väg E22,  
      Karlskrona – Kalmar, mitträcke på delen Jämjö – Bröms, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2008-09-23. 
-----  
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AU § 311/08          08/KS0041 
Mässa i Utrecht 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid frukostmöte 2008-09-04 på Faurecia berättar Rob Floris, Eures-Adviser på 
Arbetsförmedlingen i Kalmar om Torsås stora outnyttjade potential. Han ger råd och 
tips på hur kommunen och företagen kan rekrytera nya kommuninnevånare, arbetskraft 
och företag från Europa. Rob har flyttat till Sverige från Holand och vet vad européer 
vill ha.  
 
Rob berättar även om Mässan i Utrecht 2008. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg efterhör om Torsås kommun ska medverka vid mässan i 
Utrecht 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Torsås kommun medverkar vid mässan i Utrecht 2009 samt 
 
att bjuda in Rob Floris, Eures-Adviser på Arbetsförmedlingen i Kalmar till  
     kommunstyrelsens sammanträde. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 312/08          08/KS0004 
Lägesrapport flyktingmottagning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, tp önskar en lägerapport om kommunens flyktingmottagning. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg lämnar en kort rapport över läget. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in flyktingsamordnare Charlotte Sandell till kommunstyrelsen för en  
     redovisning av arbetet med flyktingarna i Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Flyktingsamordnare Charlotte Sandell 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 av 33   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-09-09  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 313/08          08/KS0004 
Nätavgift Kreab 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, tp uppmärksammar arbetsutskottet på att KREAB Öst är dyrast på både 
nätavgiften och elpriset. 
 
I Torsås kommun med omnejd är snittet 285 meter mellan varje kund. I städer som 
Kalmar och Karlskrona är snittet på 35 meter per kund och då blir det en annan kostnad 
för nätavgiften.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att väcka frågan hos nätbolagets tillsynsmyndighet. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 314/08          08/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om: 
 
• Byggnadsingenjör Christer Fransén kommer att jobba på byggnadsnämnden under 

första månaden 1 dag/vecka, andra månaden 2 dagar/vecka. Efter 3 månader lämnas 
besked om Christer kommer tillbaks eller avslutar sin anställning på Torsås 
kommun. 
Bostadsbidrag läggs under denna tid över på teknisk chef Tommie Sigvardsson. 
Telefon- och besökstid till byggnadsnämnden, mellan 10.00 – 12.00. 
Hantering av energirådgivning inte klart. 

• Förstudie Gullabo pågår. 
• Möte med Kalmar Läns Trafik har skett gällande 

Dåligt bemötande av chaufförer 
Gammalt reglemente om skolskjutsar förnyas 
Halvtomma bussar 
Ställtider. 

• Möte med IFO och Vågen för bättre samarbete. 
• Från Landsbygdskonferensen i Högsby 

Vägverkets fördelning av pengar 
Samverkan 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 


