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AU § 205/09          09/KS0162 
Finansrapport per den 30 april 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Finansrapport per den 30 april 2009 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 30 april 2009. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 206/09 
AU § 183/09          09/KS0080 
Prognos helår (trendframskrivning) 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger prognos för 2009 (trendframskrivning) för kommunstyrelsen, bygg- och 
miljönämnden, tekniska nämnden VA, socialnämnden och bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12: 
 
att notera redovisningen av prognos för 2009 (trendframskrivning) för samtliga  
     nämnder. 
  
Arbetsutskottets behandling 2009-05-26 
 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – april 2009 
 
En redovisning av nämndernas månadsuppföljning föredras av skolchef JanEric Assarsson,  
socialchefen Carina Leijon, samhällsbyggnadschef Peter Persson samt kommunchef 
Tommy Nyberg. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget, januari – april 2009.  
 
Tekniska nämnden redovisar i budgetuppföljningen för januari – april 2009 att budgeten 
för 2009 hålls.  
 
Personalavdelnings underskott på 600 000 kronor avser i huvudsak merkostnader vid 
införande av nytt lönesystem. 
 
Minskning av personal har skett inom samhällsbyggnadsförvaltningen på naturlig väg men 
kommer ändå att innebära underskott med 650 000 kronor. 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson informerar om projektet Modern Water Management 
(MWM). 
 
Under förutsättning att reserven på 1 Mkr inte tas i anspråk väntas, övergripande 
verksamhet och administration inom socialnämnden ge överskott med 1,1 Mkr.  
Individ- och familjeomsorgen -2,6 Mkr, äldreomsorgen – 0,3 Mkr, omsorg 
funktionshindrade -0,2 Mkr. Underskott -2,0 Mkr. 
 
Bildningsnämndens prognos vid årets slut  -750 000 kronor.  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 28   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-05-26  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 206/09, Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – april 
2009 
 
Finansförvaltningen 
 
Löneökningar, budgetavvikelse +2,9 Mkr 
Finansnetto, budgetavvikelse + 1 Mkr 
Skatter och bidrag, budgetavvikelse -3,1 Mkr 
 
Sammantaget innebär denna helårsprognos ett negativt årsresultat på 3,2 Mkr. 
 
Ekonomichef Kent Frost påtalar, för att vi ska klara årets resultat måste samtliga nämnder 
hålla sina budgetramar. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari – april  
     2009. 
-----  
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 207/09          09/KS0155 
Ansökan om statsbidrag 2009 till insatser för barn till föräldrar med 
missbruksproblem och till insatser för barn i familjer där våld mellan vuxna 
förekommer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden i Torsås har med hjälp av de statsbidrag som utgick 2004 – 2006 för 
insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa och insatser för 
barn i våldsmiljöer byggt upp en behandlande verksamhet som socialförvaltningen 
benämner ”Familjeresurs”. Verksamheten permanentades 2007 med 1,0 familjepedagog för 
att inom kort utökas med 1,0 familjeterapeut. 
 
Socialnämnden förväntar sig att med hjälp av statsbidraget utveckla förmågan att erbjuda 
rätt insatser till barn i familjer med föräldrar som har missbruksproblem och till insatser för 
barn i familjer där våld mellan vuxna förekommer och därmed minska dessa barns risk att 
själv hamna i våld och kriminalitet. 
 
Socialnämnden beslutar 2009-05-14 § 47 föreslå kommunstyrelsen att ansöka om stats-
bidrag om 400 000 kronor för 2009, för projektet ”Barnens rätt till trygga uppväxtmiljöer” 
med start 2009-06-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiv till ansökan om statsbidrag 2009 till insatser för barn till föräldrar med  
     missbruksproblem och till insatser för barn i familjer där våld mellan vuxna  
     förekommer. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 208/09            
AU § 203/09   
KS § 129/09 
AU § 130/09          08/KS0063 
Folkhälsosamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den halvtid som kommunen idag har inom folkhälsoarbetet finansieras till knappt hälften 
av Landstingen. Kommunen får 80 000 kronor av totalt cirka 165 000 kronor. 
Tjänsten kombineras med en halvtid drogförebyggande arbete. 
 
Totalt kostar en tjänst runt 350 000 kronor varav Torsås får stå för cirka 165 000 kronor. 
Båda bidragen är satta till ett (1) år men enligt handläggare på respektive myndighet finns 
pengar fram till och med 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-03-24: 
 
att finansiera halvtidstjänsten för folkhälsosamordnare med 80 000 kronor genom  
     ianspråktagande av verksamheten 2713 samt 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2009-05-05 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Hans-Olof Berg, C och Bert Appert, TP 
yrkar, att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att undersöka möjligheten att 
omedelbart avsluta projekten med folkhälso- och drogförebyggande arbete. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att godkänna Håkan Algotssons, C med 
fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att undersöka möjligheten att omedelbart  
     avsluta projekten folkhälso- och drogförebyggande arbete samt 
 
att notera delgivningen från arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-05-12 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att anställningen för folkhälsosamordnaren 
upphör i augusti 2009. 
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Fortsättning § 208/09, Folkhälsosamordnare 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12: 
 
att bjuda in folkhälsosamordnare Karolina Eriksson för en information om hennes  
     arbete som samordnare samt om förslaget på upprättad verksamhetsplan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-05-26 
 
Karolina Eriksson informerar om sitt arbete som folkhälso- och drogsamordnare i Torsås 
kommun. 
 
Skrivelse daterad 2009-05-11 angående eventuell indragning av samordnartjänst och hur det 
kommer att påverka utvecklingen av samverkan mellan skola-, fritid- och socialtjänst i 
Torsås kommun och därmed barn och ungdomars hälsa från Lena Berkeskär föreligger. 
 
Irma Folkesson, C meddelar att hon inte kommer att ta ställning till något beslut vid dagens 
sammanträde utan inväntar ett sammanträffande med sin partigrupp. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen till tjänsten för arbetet med folkhälsa och  
     drogförebyggande arbete, 
 
att tjänsten folkhälso-/drogsamordnartjänsten förlängs ytterligare ett år, till och med 2010 
     samt  
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens verksamhet 2713.  
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 209/09 
KS § 130/09 
AU § 171/09          09/KS0090 
Verksamhetsplan för kommunens folkhälso- och drogförebyggande arbete 
 
Ärendebeskrivning 
 
Folkhälsoarbetet i Torsås kommun beskriver hälsotillståndet i hela befolkningen samt hur 
den fördelar sig i befolkningen. Det finns två dimensioner av folkhälsoarbete i kommunen, 
dels att arbeta sjukdoms- och skadeförebyggande men även att främja de faktorer som 
leder till en god folkhälsa. 
 
Torsås kommun vill med sitt folkhälso- och drogförebyggande arbete skapa förutsättningar 
för att förbättra hälsan på samhällsnivå. Arbetet kräver långsiktighet, uthållighet, samverkan 
samt insatser på flera nivåer i samhället, från politiska beslut till att stärka våra möjligheter 
att välja hälsofrämjande levnadsvanor. 
 
Förslag på verksamhetsplan för kommunens folkhälso- drogförebyggande arbete föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan för kommunens folkhälso- och 
     drogförebyggande arbete. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05: 
 
att bordlägga ärendet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-05-26 
 
Irma Folkesson, C meddelar att hon inte kommer att ta ställning till något beslut vid dagens 
sammanträde utan inväntar ett sammanträffande med sin partigrupp. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan för kommunens folkhälso- och 
     drogförebyggande arbete. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 210/09          09/KS0152 
Informationssäkerhetspolicy med instruktion för förvaltning och användare 
 
Ärendebeskrivning 
 
IT-chef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser 
hantering av kommunens information. Informationssäkerhetspolicyn och särskilda 
informationssäkerhetsinstruktioner styr informationssäkerhetsarbete. 
 
IT-chefen informerar om att socialnämnden har lämnat in synpunkter på informations- 
säkerhetspolicyn. Dessa synpunkter kommer att kompletteras i handlingarna.   
 
Informationssäkerhetspolicy med instruktion för förvaltning och användare föreligger. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att efter komplettering av socialnämndens synpunkter anta Informationssäkerhetspolicy  
     med instruktion för förvaltning och användare. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 211/09 
KS § 126/09 
AU § 140/09          09/KS0104 
Revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen avseende ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
 
De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers 
i uppdrag att göra en uppföljning av en tidigare granskning avseende den interna 
kontrollen. Uppföljningen ligger inom den av revisorerna antagna gransknings- plan. 
 
I rapporten, Granskning av den interna kontrollen avseende ekonomi i Torsås kommun, 
redovisas gjorda iakttagelser och en sammanfattande bedömning. 
 
Av rapporten framgår att flera av de tidigare påpekade bristerna har åtgärdats och att den 
interna kontrollen bedöms vara tillräcklig. Det finns fortfaranden områden som kan 
förbättras. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till bildningsnämnden, kommunstyrelsen, social- 
nämnden och tekniska nämnden för beaktande och åtgärd. 
 
Revisorerna emotser svar på planerade åtgärder med anledning av rapporten och de brister 
som kvarstår, senast 2009-06-15. 
 
Rapporten lämnas till Kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att lämna svar på planerade åtgärder och de brister  
     som kvarstår med anledning av revisionsrapporten, 
 
att notera Revisionsrapporten – Granskning av den interna kontrollen avseende  
     ekonomi. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-05-05: 
 
att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att lämna svar på planerade åtgärder och de brister  
     som kvarstår med anledning av revisionsrapporten, 
 
att notera Revisionsrapporten – Granskning av den interna kontrollen avseende  
     ekonomi. 
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Fortsättning § 211/09, Revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen 
avseende ekonomi 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-05-26 
 
Svar på planerade åtgärder föreligger från ekonomichef Kent Frost. Se vidare aktbilaga. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2009-04-23 § 46 att med beaktande lägga revisionsrapporten till 
handlingarna. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna ekonomichef Kent Frosts svar till de förtroendevalda revisorerna. 
-----  
Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
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AU § 212/09          09/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 213/09 
AU § 163/09          09/KS0007 
Bidrag till samlingslokaler 2009  
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger följande ansökningar om bidrag till samlingslokaler 2009 
 
 
Lokal/förening   Bidrag 2008 Ansökan 2009 
 
Torsås Bygdegårdsförening   135 000:-  140 000:- (förskott 70 000:-) 
Torsås Folketshusförening   205 000:-  240 000:- (förskott 100 000:-) 
Bergkvara AIF         5 000:- 
Gullabo Bygdegårdsförening   25 000:-       25 000:- 
Gullabo Hembygdsförening  *        4 000:-   
Torsås Hembygdsförening  *      4 000:-    *35 000:- 
Bergkvara Hembygdsgille  *      4 000:- 
Söderåkra Hembygdsgille  *      4 000:- 
Olssonska gården                  * 
Garpens Vänner       10 000:-     10 000:- 
Norra Tång BK           5 000:- 
Bergkvara Samhällsförening 
Skruvemåla skolrotesförening            5 000:- 
Torsås GOIF 
 
Finansiering konto 301  401 000:-   350 000:- 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-21: 
 
att återremittera ärendet för beredning samt 
 
att notera inkomna ansökningar. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag till samlingslokaler 2009 enligt följande 
 
Torsås Bygdegårdsförening   115 000:- (varav 70 000: - utbetalats i förskott) 
Torsås Folketshusförening   185 000:- (varav 100 000:- utbetalats i förskott) 
Gullabo Bygdegårdsförening         25 000:-       
Gullabo Hembygdsförening          4 000:-   
Torsås Hembygdsförening        4 000:-      
Bergkvara Hembygdsgille        4 000:- 
Söderåkra Hembygdsgille        4 000:- 
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Fortsättning § 213/09, Bidrag till samlingslokaler 2009 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2008-08-12 § 190 gällande riktlinjer för ansökan om  
     bidrag till samlingslokaler samt 
 
att inför 2010 uppdras kommunchefen att infordra verksamhetsberättelse samt redovisning  
     av uthyrningsfrekvensen på de föreningar som fått bidrag under 2009. 
----- 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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AU § 214/09          09/KS0153 
Informationscentra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om sammanträffandet med ägaren till 
fastigheten Torsås 50:8 ”Rosenträdet”. 
 
• Kontrakt tecknas på 10 år 
• Hyresnivån (kallhyra) sänks med 12 % cirka 80 000 kronor 
• Besparing cirka 230 000 kronor genom att flytta verksamheterna turist, folkhälsa samt 

om intresse finns från Möre Resurscentrum att flytta med till bibliotek/informations- 
centra. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2009-04-23 § 39 att förorda förslag 1 som innebär ett integrerat 
folk- och skolbibliotek i Gamla skolan. Hyreskontrakt för folkbibliotekets nuvarande 
lokaler sägs upp. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att infordra från bildningsnämnden ett utredningsmaterial innefattande, kostnader,  
     besparingar samt för- och nackdelar med beslutet att förorda folk- och skolbibliotek i  
     Gamla skolan,  
 
att kommunchefen fortsätter att utreda för- och nackdelar med ett informationscentra. 
-----  
Expedieras till 
Bildningsnämnden 
Kommunchefen 
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AU § 215/09          09/KS0128 
Styrkort, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Upplägget för kommunstyrelsens styrkort har varit det att alla verksamheter inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde har fått skriva ett eget styrkort. Förutsättningen har varit 
den att verksamheten ska ha en verksamhetsberättelse alternativt vara av sådan karaktär att 
det måste ses som rimligt att verksamheten har ett styrkort. 
 
Styrkorten ska gälla under 2009 och 2010, därefter ska de revideras. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet med kommunstyrelsens styrkort återkommer vid arbetsutskottets  
     sammanträde 2009-06-09. 
-----  
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AU § 216/09           
KF § 58/09           09/KS0125 
Medborgarförslag – Förbjud genomfartstrafik på Bryggaregatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att förbjuda genomfartstrafik på Bryggaregatan i Bergkvara, att sätta 
upp parkeringsförbudsskyltar samt göra en trottoar vid den nya busstationen för att göra 
vägen säkrare för oskyddade trafikanter föreligger från Birgitta Holmqvist i Bergkvara. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning samt 
 
att därefter återkomma till arbetsutskottet med en redovisning senast 2009-09-25. 
-----  
Expedieras till 
Tekniska nämnden 
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AU § 217/09 
KF § 55/09           09/KS0131 
Motion – Låt Torsås bli en eurokommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Andersson och Margareta Ohlin, fp hemställer i en motion att Torsås blir en 
eurokommun. 
 
I motionen föreslås att Torsås kommun blir bland de första inom Kalmar regionen som 
etablerar sig som eurokommun. Det innebär att euron kan användas parallellt med kronan 
där det är praktiskt möjligt – till exempel hotell, restauranger, butiker, taxi – och att euron 
finns i bankomater. 
 
Christer och Margareta tror att euron som parallell valuta i ekonomisk kris ska vara en 
värdefull stimulans för företag och besöksnäring i Torsås kommun. För kommun- 
invånarna är det en serviceåtgärd som innebär fördelar. 
 
Därför föreslås att Kommunfullmäktige ger näringslivsenheten i uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för Torsås kommun att bli så kallad eurokommun från och med  
2010-01-01 samt att pejla intresset för att etablera en eurozon bland övriga kommuner i 
Kalmar regionen inom ramen för pågående regional samverkan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter på motionen hos näringslivschefen och Möre Resurscentrum. 
-----  
Expedieras till 
Näringslivschef Tommy Nyberg 
Möre Resurscentrum 
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AU § 218/09 
KF § 56/09           09/KS0132 
Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kristdemokraterna, folkpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet 
hemställer i en motion att Torsås kommun så snart som möjligt startar förberedelse- 
arbetet med att ta emot ensamkommande flyktingbarn genom 
 
• att Torsås kommun tillgodoser behovet av godemän för att kunna ta emot 

ensamkommande flyktingbarn 
• att Torsås kommun undersöker intresse och utse kontaktpersoner/stödfamiljer för att 

kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn 
• att Torsås kommun kontinuerligt informerar kommuninvånarna om arbetet med att ta 

emot ensamkommande flyktingbarn 
• att Torsås kommun aktivt arbetar för att det ska bli en lyckad integrering av de 

ensamkommande flyktingbarnen 
• att Torsås kommun utreder hur behovet av psykolog ska tillgodoses 
• att kommunstyrelsen besöker två grannkommuner som tar emot ensamkommande 

flyktingbarn och att en av dessa kommuner är Mörbylånga kommun. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunchefen och flyktingsamordnaren för beredning. 
----- 
Expedieras till 
Kommunchef Tommy Nyberg 
Flyktingsamordnare Charlotte Sandell 
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AU § 219/09          09/KS0082 
Antagande, Detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten 
Binnaretorp 2:3, Torsås kommun. 
 
Syftet med planändringen är att ändra användningen från bostäder till bostäder/skola. 
 
Planområdet ligger i de centrala delarna av Gullabo. Området omfattar cirka 7 200 kvm 
och består av den kommunägda fastigheten Binanretorp 2:3. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-04-28 § 87 att föreslå Kommunfullmäktige anta 
detaljplaneförslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 220/09          09/KS0101 
Planutställning, Detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 15:1, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med planändringen är att ändra användningen av ett mindre redan bebyggt område 
från grönområde till område för bostadsändamål. På området finns fritidshus av enklare 
beskaffenhet. Avsikten är att uppföra ett nytt bostadshus och ansluta byggnaden till det 
kommunala vatten och avloppsnätet i området samt låta avstycka det arrenderade området 
som särskild fastighet. 
 
Enligt gällande byggnadsplan ska området användas för grönområdesändamål. Det är 
därför inte möjligt att erhålla byggnadslov för bostadsändamål eller att avstycka området 
för sådant ändamål. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Bygg- och miljönämnden 
senast 2009-06-12. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag på detaljplan för del av fastigheten  
     Ragnabo 15:1, Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 221/09          09/KS0101 
Detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 15:1, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med planändringen är att ändra användningen av ett mindre redan bebyggt område 
från grönområde till område för bostadsändamål. På området finns fritidshus av enklare 
beskaffenhet. Avsikten är att uppföra ett nytt bostadshus och ansluta byggnaden till det 
kommunala vatten och avloppsnätet i området samt låta avstycka det arrenderade området 
som särskild fastighet. 
 
Enligt gällande byggnadsplan ska området användas för grönområdesändamål. Det är 
därför inte möjligt att erhålla byggnadslov för bostadsändamål eller att avstycka området 
för sådant ändamål. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-04-28 § 88 att hos Kommunfullmäktige hemställa 
om delegation för antagande av detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 15:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att delegation lämnas till bygg- och miljönämnden för antagande av detaljplan för del av  
     fastigheten Ragnabo 15:1, Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 222/09          08/KS0242 
Planutställning, Detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 mm ”Valfridsbo”, Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planområdet är beläget i Applerum, i norra Torsås samhälle och omfattar fastigheterna 
Applerum 5:23, Applerum 5:21 samt del av fstigheterna Torsås 3:37, Torsås 2:42 och 
Applerum 5:6. 
 
Detaljplanen har reviderats avseende föreslaget nytt bostadskvarter i norra delen av 
planområdet. Bostadskvarteret har utökats österut på tidigare föreslagen naturmark för att 
inrymma miljöhus och besöksparkering till nya bostäder i området. 
 
I samband med utställning av detaljplan ansöka om upphävande av förordnande PBL 6:19 
eftersom naturmark övergår till kvartersmark. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Bygg- och miljönämnden 
senast 2009-06-12. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag på detaljplan för fastigheten Applerum  
     5:23 mm ”Valfridsbo”, Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 223/09          09/KS0154 
Telefonkortsautomat, Storgatan 1, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
På grund av vikande kundunderlag och dålig lönsamhet kommer Telia att ta bort 
telefonautomaten 0969 364533 på Storgatan 1 i Bergkvara. 
 
Möjlighet finns för att behålla automaten om Torsås kommun hyr den för en kostnad av 
833 kronor per månad exklusive mervärdesskatt.  
 
I ett tidigare ärende (arbetsutskottet 2008-03-25 § 121) gällande bevarande av telefonkiosk i 
Torsås kontaktade säkerhetssamordnare Ulrika Widell, Eva Granat-Hamberg på 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och fick besked, att kommunen inte har någon 
skyldighet gentemot allmänheten att ha en telefon tillgänglig. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att hyra telefonautomaten 0969 364533 på Storgatan 1 i Bergkvara. 
-----  
Expedieras till 
TeleiaSonera AB 
Stefan Borgquist 
Bredband 
405 35 Göteborg  
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AU § 224/09 
AU § 154/09          09/KS0093 
Remiss angående ansökan om tillstånd om kontinentalsockeln att lägg ut ett 
rörledningssystem för gastransport mellan Ryssland och Tyskland 
 
Ärendebeskrivning 
 
Remiss angående ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln att lägg ut ett rörledningssystem för gastransport mellan Ryssland och 
Tyskland på kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i Östersjön föreligger. 
 
En förtydligande skrivelse föreligger från Nord Stream AB. Av skrivelsen framgår bland 
annat att den del av den ursprungliga ansökan som avsåg en serviceplattform har 
återkallats. 
 
Remissvar ska i tre exemplar vara inkomna till Näringsdepartementet senast  
2009-06-08 samt även skickas i wordformat till registrator@enterprise.ministry.se.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-04-07: 
 
att avvakta med remissen, för ett gemensamt svar med övriga kommuner i Kalmar län. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna remissen till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
----- 
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AU § 225/09          09/KS0159 
Medfinansiering Leader Småland Sydost 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den öppna ideella föreningen Leader Småland Sydost, som omfattar de sex kommunerna 
Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge, bildades vid årsstämman 
2008-06-17. 
 
Vid en eventuell utebliven, kompletterande offentlig medfinansiering återgår Landsbygds-
programmets medel, på cirka 4 miljoner kronor, till Länsstyrelsen för utdelning till annat 
Leaderområde i Kalmar län. 
 
Med syfte att tillförsäkra vårt Leaderområde denna extra möjlighet till Landsbygdsstöd, för 
tre av våra kommuner i Kalmar län, hemställer Leader Småland Sydost om att 
kommunerna Emmaboda, Nybro och Torsås reviderar sin nuvarande offentliga med-
finansieringar till att omfatta de nya finansieringsbehoven. 
 
Den nya finansieringsmodellen medför att även tätorterna Emmaboda och Nybro nu också 
är en helt integrerad del av vår utvecklingsstrategi. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bifalla den nya finansieringsmodellen. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 av 28   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-05-26  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 226/09          09/KS0157 
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Systembolaget AB inkom 2009-04-23 med en ansökan till Länsstyrelsen Kalmar län, om 
tillstånd till allmän kameraövervakning gällande företagets butik beläget på Allfargatan 9 i 
Torsås. 
 
Enligt 18 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning ska den kommun där över- 
vakningen ska ske ges tillfälle att yttra sig innan Länsstyrelsen meddelar tillstånd till allmän 
kameraövervakning. 
 
Torsås kommun bereds senast 2009-06-15 yttra sig över ansökan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger på ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning gällande  
     Systembolaget AB:s lokal beläget på Allfargatan 9 i Torsås. 
-----  
Expedieras till 
Länsstyrelsen Kalmar län 
Anders Sandström 
391 86 Kalmar 
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AU § 227/09            
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 2009-02-24: 
 
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.  
 
Arbetsutskottets behandling 2009-05-26 
 
Kommunchefen informerar om att Ulla-Britt Wahl avsäger sig uppdraget som borglig 
begravningsförrättare i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse Marita Johansson, Söderåkra till borglig begravningsförrättare i Torsås kommun, 
 
att förrättningskostnaden i samband med borgliga begravningar bekostas av dödsboet. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen  
 
 


