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AU § 69/09           09/KS0062 
Preliminärt bokslut 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomchef Kent Frost redovisar preliminärt bokslut för år 2008 med ett positivt 
resultat med 800 Tkr mot beräknade 5 Mkr. 
 
Preliminär budgetuppföljning för nämnderna redovisas av ekonomichefen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-15 § 20 att kommunchefen och ekonomichefen 
uppdras att ta fram förslag till ett central resursfördelningssystem som kan börja 
användas redan för budget 2009. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-11-26 § 106, att ekonomikontoret får i uppdrag att 
lägga fram ett resursfördelningssystem inför budgetarbetet 2009, för att därigenom 
underlätta arbetet med att göra politiska prioriteringar i den ekonomiska planeringen 
samt att arbeta fram ett förslag till regler för ett resultatutjämningssystem. 
 
Ekonomichefen efterhör om resultatutjämningssystemet kan hänskjutas till att 
resursfördelningssystemet är upprättat. 
 
Ekonom Torsten Karlsson redovisar förslag på uppföljningsmetod av budgeten för hela 
kommunen. 
 
Rapporten redovisar intäkter, personalkostnader och övriga nämnder för respektive 
nämnd. Rapporten presenteras för arbetsutskottet runt den 10:e i månaden, då möjlighet 
att formulera eventuella frågor till förvaltningscheferna som svarar på nästkommande 
arbetsutskott. 
 
För att möjliggöra en djupare analys av verksamhetsutvecklingen i respektive nämnd 
föreslås att en djupare analys och prognos tas fram av nämnderna och lämnas till arbets- 
utskottet runt den 20:e i månaden efter. 
 
Denna rutin ska förhoppningsvis tillgodose både behovet av ett snabbt varningssystem 
och ge tid för noggranna och rättvisande prognoser. 
 
Moderna uppföljningsverktyg än de som är tillgängliga idag kommer att behövas för ett 
effektivt arbete. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från ekonomichefen samt 
 
att godkänna redovisat förslag på uppföljningsmetod av budgeten för hela kommunen. 
-----  
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AU § 70/09 
AU § 44/09 
AU § 16/09           08/KS0120 
Internbudget 2009, Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förslag daterat 2009-02-10 till internbudget 2009 för 
kommunstyrelsen. 
 
Gullabo SK har till kultur- och fritidsnämnden ansökt om kommunalt anläggningsstöd 
på sammanlagt 116 000 kronor för uppsättning av nytt nät runt idrottsplatsen Dackehed 
samt inköp av två nya avbytarbås. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-04-10 § 29 att ställa sig positiva till ansökan 
samt att vidarebefordra ansökan till budgetberedningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 § 16 att kommunchef Tommy Nyberg kontaktar 
Gullabo SK för mer information i ärendet samt att ärendet återkommer i samband med 
att kommunstyrelsens internbudget behandlas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-02-24. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-24 
 
Förslag föreligger på reviderad internbudget 2009 daterad 2009-02-24 för 
kommunstyrelsen. 
 
Torsås Ryttare har till bildningsnämndens arbetsutskott ansökt om bidrag till ny 
belysning i ridhuset i Torsås. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2009-02-11 § 4 att överlämna skrivelsen som 
en ansökan om investeringsbidrag till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta upprättat förslag på internbudget 2009 daterad 2009-02-24 för  
     kommunstyrelsen, 
 
att avslå framställan från Gullabo SK och Torsås Ryttare om bidrag samt 
 
att meddela bildningsnämnden att inga pengar är avsatta under 2009 för investeringar  
     till föreningarna i kommunen. 
-----  
Expedierar till Kommunstyrelsen 
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AU § 71/09           09/KS0024 
Protokoll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, m efterlyser för justering protokollet från sammanträdet med 
arbetsutskottet/plangruppen 2009-01-23 gällande översiktsplanen. 
 
Kommunchefen Tommy Nyberg meddelar att inget protokoll har skrivits. 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, m och Bert Appert, tp yrkar att samtliga protokoll inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde ska protokollföras av sekreteraren i 
kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
 
Vid av ordföranden ställd proposition finner han att bifalla Mona Magnussons, m och 
Bert Apperts, tp yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kalla till nytt sammanträde med arbetsutskottet/plangruppen gällande översikts-  
     planen samt 
 
att samtliga protokoll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde ska protokollföras 
     av sekreteraren i kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
-----  
Expedieras till 
Erik Mejer 
Personalutskottet 
Sekreterare Yvonne Nilsson 
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AU § 72/09           09/KS0065 
Framtidsfrågor gällande infrastrukturen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Karl-Gustav Edman och Lennart Ivarsson, Vägverket föredrar ärendet. 
 
Satsningen på länsväg 504 har funnits med under lång tid i Vägverkets plan, inte minst 
för den kraftiga ökningen av den tunga trafiken. Nu är det bestämt att arbetet ska utföras 
under 2010 – 2011. Det finns 15 Mkr anslagna och ytterligare 4 Mkr ur en särskild pott 
som ska öronmärkas för 504:an mellan Torsås och Klättorp utanför Vissefjärda. 
Pengarna ska användas till förbättrings- och förstärkningsåtgärder på hela den aktuella 
sträckan samt breddning av vissa avsnitt som yrkeschaufförer bedömt som nödvändiga i 
samband med överläggningar med Vägverket. 
 
När det gäller VA söder Bergkvara så ansvarar Vägverket för alla de brunnar som 
förstörts av vägsalt. 
 
Skrivelse är inlämnad till Vägverket gällande utfartsväg till Dalskärsvägen (vid 
Lindbergs). 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Vägverkets representanter. 
----- 
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AU § 73/09           09/KS0066 
LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jytte Rüdiger från Astrid Lindgrens Hembygd informerar om LUPP – Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken. 
 
I samarbete med lokal- och regional utveckling är unga en viktig målgrupp. De utgör 
framtiden för regionen. Det har kommunerna och Regionförbundet i Kalmar län tagit 
fasta på och ser unga som en resurs för lokal- och regional utveckling. 
 
Lupp-verktyget erbjuds kostnadsfritt via myndigheten Ungdomsstyrelsen och har 
följande syfte 
• Bistå med verktyg för att skaffa kunskap om unga 
• Sektorsövergripande kunskap leder till sektorsövergripande ungdomspolitik 
• Datainsamling till Ungdomsstyrelsen (regionen och kommunen). 

 
Luppenkäten, som kan genomföras på webben, tar reda på vad unga har att säga om sin 
kommun i skolår 7 – 9, gymnasiet och 19 – 25 åringar. Den behandlar följande områden 
• Fritid 
• Skola 
• Politik, samhälle och inflytande 
• Trygghet 
• Hälsa 
• Arbete 
• Framtid 

 
Kriterier för att genomföra Lupp är 
• Att kommunen vill utveckla ungdomspolitiken 
• Att det finns resurser att satsa på projektet – främst i form av tid 
• Att det finns en bred politisk förankring att genomför ungdomsundersökningen. 

 
Vinsten med ett regionalt samarbete 
• Erfarenhetsutbyte med 12 andra kommuner samt nationellt jämförelsematerial via 

Ungdomsstyrelsen 
• Kompetensinsatser genom Vimmerby Folkhögskola, Växjö Universitet och 

Ungdomsstyrelsen 
• Möjlighet till processtöd och samordning i genomförande av Lupp 
• Stöd i att ta fram ett underlag för en bra kommunal ungdomspolitik. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg efterhör med folkhälsosamordnare Karolina Eriksson 
     och Tina Heiman, TM om intresse finns att medverka vid upptaktsmötet 2009-02-26 
     i Kalmar. 
-----  
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AU § 74/09 
AU § 41/09 
KS § 23/09           08/KS0120 
Förslag på omorganisation inom kostverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kostchef Ann Eklund föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-02-10 § 23 att kostchefen påbörjar en utredning om att 
eventuellt ändra nuvarande organisation till att ha ett centralkök med flera mottagnings- 
kök samt att redovisa eventuella kostnadsminskningar. 
 
Förslag på och beskrivning av alternativ med centralkök föreligger. 
 
En revidering på nyckeltal (kronor/portion) gällande Sophia- gården och Mariahemmet 
föreligger. 
 
De tre alternativ som ska utredas för att se var investeringarna får högst lönsamhet är 
 
• Nuvarande kök är kvar i kommunen 
• Centralkök på Torskolan för alla kommunens skolar och ett kök på Mariahemmet 

för hela äldreomsorgen 
• Bygga och satsa på ett enda centralkök för hela kommunen 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg och kostchef Ann Eklund ta fram  
      kostnaderna för de tre olika alternativen gällande den framtida matlagningen inom  
      kommunens kök samt 
 
att redovisa en konsult som kan se över den maskinella utrustningen, 
 
att redovisa framtagna uppgifter till arbetsutskottet 2009-03-10. 
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Kostchef Ann Eklund 
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AU § 75/09           09/KS0050 
Skrivelse gällande bemanning i Sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Håkan Wastå och Gösta Kjellme. 
 
Slätafly har kiosken i sporthallen bemannad endast under matchdagar. Detta innebär för 
alla att det är fritt fram att husera i omklädningsrummen medan den fysiska träningen 
pågår. Att en offentlig lokal ska vara helt utan vaktmästare, när samhällets regler tyvärr 
går mot ”allt ditt är mitt” är oacceptabelt. 
 
Varför inte ta personal från annan verksamhet, som parallellt utför vaktmästartjänst i 
Sporthallen? Alla har väl sett vilket överskott det är med personal på återvinnings-
stationen vid Kommunförrådet. Det är inte säkert att just denna personal är kvalificerad, 
men visst måste man kunna lösa detta. 
 
Håkan Wastå tror att det är bråttom att ta tag i just denna fråga att sporthallen är 
obevakad. 
 
Gösta Kjellme är näst-granne med sporthallen och tycker det är tråkigt att man inte 
sköter sporthallen bättre och som är den mest frekvent besökta samlingsplatsen för såväl 
unga som vuxna. 
 
Varför försöker man inte göra den till en mer naturlig samlingsplats för alla Torsås 
ungdomar? 
 
Gösta Kjellme kan tänka sig att sponsra ett café, eller en vaktmästare med upp till 
25 000 – 50 000 kronor. 
 
Det har även framförts klagomål på försämrad städning i Sporthallen. Representant från 
kommun ska sammanträffa med städbolaget om detta. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att översända ärendet till Torsås Fastighets AB för kännedom. 
-----  
Expedierat till 
Torsås Fastighets AB 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 22   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-02-24  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 76/09 
AU § 55/09 
KS § 299/08 
AU § 377/08 
AU § 345/08 
AU § 324/08 
AU § 379/07          09/KS0064 
Omförhandling båtavtal – Garpens Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-12-02 § 299, att teckna nytt avtal i fem år med Garpens 
Vänner från och med 2009 samt att bevilja bidrag enligt trappmodellen, det börjar med 
125 000 kronor och avtar med 25 000 kronor per år (125 000 kronor år 1, 100 000 
kronor år 2 och så vidare) för att inom fem år vara helt bidragsoberoende. 
 
Förslag föreligger på avtal mellan Torsås kommun och Garpens Vänner. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att återremittera ärendet eftersom finansiering av beslutet fattas,  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2009-02-24. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till avtal mellan Torsås kommun och Garpens Vänner, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamheten 221. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 77/09           09/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 78/09           09/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 79/09           09/KS0055 
Borgerliga begravningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige i Kalmar kommun har sedan en följd av år utsett Ulla-Britt Wahl 
till borgerlig begravningsförrättare mot fastställd ersättning på ett grundarvode och ett 
timarvode. Uppdraget är politiskt. 
 
Uppdraget har fört med sig att Ulla-Britt Wahl har åtagit sig att förrätta begravningar 
även i Torsås, som inte har utsett någon borgerlig begravningsförrättare. Räkning har 
skickats enligt Kalmar kommuns arvodesregler till Torsås kommun. 
 
Från år 2002 till dags dato har det förrättats 8 begravningar i Torsås, för Söderåkra 
Begravningsbyrå. 
 
Eftersom borgerliga begravningar tenderas att öka vore det önskvärt med borgerlig 
begravningsförrättare i fler kommuner och framför allt regler för ersättning. Denna 
fråga överlämnar Ulla-Britt till kommunstyrelsen i Torsås för eventuell åtgärd. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att efterhöra med Ulla-Britt Wahl om  
     intresse finns för att fortsätta som borgerlig begravningsförrättare i Torsås kommun  
     samt 
 
att upprätta förslag på regler för ersättningen,  
 
att ärendet redovisas i arbetsutskottet under mars 2009.  
-----  
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 80/09           09/KS0053 
Cykelbana i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Tina Heiman, Torsås Mötesplats gällande cykelbana i Gullabo. 
 
Ungdomarna på fritidsgården i Gullabo har tillsammans med sina föräldrar utsett ett 
område i Gullabo som kan vara mycket lämpligt för ändamålet. 
 
Området ägs av Torsås kommun. Banan ska i så fall börja vid återvinningsstationen, 
fortsätta utmed tennisbanan och sluta mellan lilla fotbollsplanen och tennisbanan. 
Området är idag skräpigt och otillgängligt men kommer med dessa ungdomars försorg 
bli omskött och snyggt. 
 
Karin Seebass på biblioteket i Torsås kan bevilja pengar enligt projektet ”En påse med 
pengar” som finns för att ungdomar med önskemål ska kunna genomföra enkla projekt. 
Dessa pengar beviljas endast om Torsås kommun går med på att en cykelbana anläggs 
där. Det är inte frågan om några byggnadsprojekt utan i stället ska så kallade gupp och 
hinder bildas genom att schaktmassor (cirka 1 lass) från Valfridsbo planeras ut till den 
tänkta banan. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upplåta mark för uppförande av en cykelbana på del av Binnaretorp 1:41. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU 81/09            09/KS0057 
Kultur med nya ögon – en strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen – 
deltagare i styrgruppen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid Regionförbundets styrelsemöte 2008-06-04 beslöt styrelsen att inte ansöka till 
Kulturhuvudstad samtidigt som styrelsen enhälligt beslutade att ta fram en strategi för 
kulturens roll i den regionala utvecklingen. Syftet med strategin är att uppdatera synen 
på kultur och tillvarata dess potential i det lokala och regionala arbetet med att stärka 
länets tillväxt och attraktionskraft. 
 
För att kunna upprätta strategin fordras ett brett engagemang bland berörda aktörer, en 
fördjupad lokal och regional dialog, en attitydförändring vad gäller synen på kulturen 
som enbart ”kulturkultur” och kostsam samt en ökad insikt om dess potential och 
möjliga roll i samhällsutvecklingen. 
 
Regionförbundet i Kalmar län har ansvaret att samordna och driva processen att 
utveckla en regional strategi med lokal förankring. 
 
En Styrgrupp ansvarar för att leda processen och förankra och ta fram förslag till 
beslut. I gruppen ingår representanter från länets tolv kommunstyrelser och 
landstingsstyrelsen samt Regionförbundets kulturrapportörer. Regionförbundets styrelse 
utser därutöver ordförande i gruppen. 
 
Tretton lokala team har en nyckelfunktion i utvecklingsarbetet. De leder den lokala 
processen i respektive kommun och landsting. Varje kommunstyrelse i länet och 
landstingsstyrelse utser lämplig samordnare för sitt team och den personal som ska ingå. 
För att uppnå önskad effekt bör ansvariga för bland annat kultur-, närings-, turism-, 
skol-, hälso-, miljö- och sociala frågor knytas till respektive tema.  
 
En Utvecklingsgrupp bestående av Regionförbundets tjänstemän med ansvar för 
kultur-, näringslivs-, informations-, besöksnärings-, ungdoms- och miljöfrågor har det 
övergripande ansvaret för processen. 
 
En Projektledare anställs för att samordna och driva processen. 
 
Ett antal nationella och regionala Inspiratörer knyts till processen för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar. 
 
Det första steget för att komma igång med arbetet är att bilda en styrgrupp bestående av 
förtroendevalda. 
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Fortsättning § 81/09, Kultur med nya ögon – en strategi för kulturens roll i den 
regionala utvecklingen – deltagare i styrgruppen 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen under mars 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 82/09           09/KS0042 
Redovisning över inlämnade namnlistor gällande sophantering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad överlämnar vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-01-28 
protestlistor med namnunderskrifter till ordförande Ann-Britt Mårtensson.  
 
Budskapet med listorna är att Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) vill ta bort den 
väl fungerande sophämtningen som finns i Torsås kommun. Boende/brukare i Torsås 
kommun motsätter sig detta och vill ha en återgång till/behålla grindsystemet samt vill 
ha en folkomröstning i frågan. 
 
Röstberättiga vid kommunala val 2008-03-01, 5 647 personer (5 % 282,35). 
 
Antal underskrifter på inlämnade listor: 322 stycken varav 
 
• 8 stycken med oläsliga namn 
• 169 stycken med ej kompletta adresser 
• 12 stycken ej röstberättigade 
• 4 stycken har skrivet på två listor 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen och överlämna ärendet till Kommunfullmäktige. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 22   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-02-24  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
AU § 83/09   
AU § 49/09 
AU § 213/08          08/KS0131 
Skrivelse från Villaägarna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Villaägarna i Mörebygden är en partipolitiskt obunden sammanslutning av villaägare 
som är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund. Geografisk verksamhet omfatta i 
huvudsak Torsås kommun. 
 
Målsättning och uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen som villaägare inom 
vårt verksamhetsområde. Styrelsen för Villaägarna i Mörebygden har uppfattningen att 
bäst resultat uppnås genom ett gott samarbete. 
 
Styrelsen vill därför att Villaägarna i Mörebygden får information på ett tidigt stadium i 
det kommunala arbetet som berör villaägarna i kommunen. Styrelsen begär inte att få bli 
remissinstans i alla frågor utan uppskattar om de fick möjlighet att yttra sig i frågor som 
påtagligt berör villaägarna nu och i framtiden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-27: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att sammanträffa med Villaägarna med  
     anledning av skrivelsen samt  
 
att därefter återkomma till arbetsutskottet för en redovisning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-10 
 
Kommunchefen Tommy Nyberg har träffat Villaägarnas intresseklubb för att 
förutsättningslös diskutera och informera om kommunens verksamhet och planer inför 
2009.  
 
Cirka 40 personer deltog och frågor ställdes kring byggnationsplaner och 
framtidsperspektiv samt VA utbyggnaden söderut i Bergkvara och Valfridsbo. 
 
Villaägarna vill en gång per år sammanträffa med kommunchefen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-10: 
 
att ärendet utgår och återkommer i arbetsutskottet 2009-02-24. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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AU § 84/09 
AU § 19/09           09/KS0014 
Miljökonferens/Vattenmiljökonferens 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kustmiljögruppen har till miljönämnden meddelat att man inte längre ensam orka stå 
som huvudarrangör för kustmiljögruppen. 
 
Miljönämnden beslutar 2008-02-13 att i samråd med kustmiljögruppen stå som arrangör 
för kustmiljökonferensen 2009. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2008-11-25 § 406, att uppdra åt Anders 
Adelgren att undersöka möjligheterna till ett Leader-projekt med inriktning att skapa en 
vattenmiljökonferens i Bergkvara. 
 
Miljönämnden beslutar 2008-12-10 § 73 att påminna kommunstyrelsen om det beslut 
som miljönämnden tog i februari 2009 om att miljönämnden/miljöförvaltningen ska stå 
som arrangör av en kustmiljökonferens. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20: 
 
att Anders Adelgren fortsätter arbetet med att undersöka möjligheterna till ett Leader- 
     projekt med inriktning att skapa en vattenmiljökonferens i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-02-24 
 
Efter Anders Adelgrens möte med Lena Danielsson, verksamhetsledare för Leader 
framkom följande 
 
• Möjligheter att skapa ett Leaderprojekt finns. Dock är Vattenmiljökonferensen ingen 

ny förteelse. Ambitionen måste därför vara att vilja utveckla konferensen i någon 
form,  

• En konferens faller ännu mer inom ramen för Leader, om man till exempel har temat 
”Innovativa lösningar” under en av konferensdagarna. 

• Vid en eventuell ansökan till Leader är det större möjligheter att få bidrag om en 
ideell förening, i det här fallet Kustmiljögruppen, står som huvudman i projektet. 

 
Håkan Larsson framför att Kustmiljögruppen inte längre är intresserade av att vara 
arrangör av en kustmiljökonferens. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återemitteras, 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att efterhöra med Kustmiljögruppen om de 
     vill stå som sökande till projektet.  
-----  
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AU § 85/09           09/KS0072 
Fastighetsreglering berörande Torsås 2:42 och 12:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på fastighetsreglering berörande Torsås 2:42 och 12:1 föreligger. 
 
Markbyte ska företas mellan fastigheterna Torsås 2:42 och 12:1 enligt följande 
 
• cirka 1,40 hektar överförs från Torsås 12:1 till Torsås 2:42 
• cirka 2,42 hektar överförs från Torsås 2:42 till Torsås 12:1 
• cirka 800 kvm överförs från Torsås 2:42 till Torsås 12:1 

 
Ingen ersättning ska betalas. 
 
Tillträde sker när förrättningen vunnit laga kraft. 
 
Kostnaden för förrättningen ska betalas av Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna fastighetsregleringen berörande Torsås 2:42 och 12:1 enligt förslag, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamheten 800 i 2009 års budget. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 86/09            
KS § 107/07 
AU § 102/07          07/KS0068 
Köpekontrakt för del av fastigheten Torsås 4:2 och 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Spinova AB i Torsås vill köpa mark i anslutning till fabriken på det västra 
industriområdet för att säkra företagets framtida expansion. 
 
Det gäller cirka 15 000 kvm mark söder om den befintliga industribyggnaden i Torsås 
på del av fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42. 
 
Förslag föreligger på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Spinova på del av 
fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42, cirka 15 000 kvm till ett pris av 150 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att försälja del av fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42 till Spinova AB enligt upprättat  
     köpekontrakt, 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och kommunchef Tommy Nyberg att  
     underteckna köpekontraktet. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 22   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-02-24  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 87/09           09/KS0005 
Förköpsyttrande Applerum 5:21 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Applerum 5:21. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning 
 
Fastighet    Köpehandling     Köpesumma 
 
Applerum 5:21  Köpekontrakt 2009-02-21  100 000 kronor (Etthundratusen-  
               kronor) 
-----  
Expedieras till 
Mörebyggen AB 
Kulebo 103 
385 95 Torsås 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 22   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-02-24  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 88/09           09/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar att 
 
• under två dagar ska det arbetas med kommunstyrelsens styrkort. 
-----  
 
 
 
  


