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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 210 - 233 
 
§ 210 Delgivningar   
 
§ 211-214 Redovisning delegationsärende   
 
§ 215 Förslag på uppföljning kommunstyrelsens verksamhet 
 
§ 216 Redovisning kostenheten   
 
§ 217 Förslag till förenklad målstyrningsmodell   
 
§ 218 Redovisning prioriterade arbete, tf kommunchef  
 
§ 219 Offentlig medfinansiering, Leader   
 
§ 220 Säkerhetsskyddschef    
 
§ 221        Hemställan om att köpa mark, del av Bergkvara 2:1,  

”Proppsbacken” 
 
§ 222        Hemställan om att köpa mark, del av Bergkvara 2:1,  

”Proppsbacken” 
 
§ 223 Uppsägning av avtal, Skäppevik   
 
§ 224 Uppföljning av tjänsteresor   
 
§ 225 Framtagande av turismstrategi   
 
§ 226 Utreda Torskolans framtida lokalanvändning och 
 renoveringsbehov 
 
§ 227 Anslutningsavgifter VA 
 
§ 228 Utöka verksamhetsområde för VA, Industriområde 3 
 
§ 229 Riktlinjer för ansökan om bidrag till samlingslokaler 
 
§ 230 Allmänna lokala ordningsföreskrifter   
 
§ 231 Miljöhälsoenkät 2011,     
 
§ 232 Ansökan om bidrag, Sjöräddningssällskapet  
 
§ 233 Medborgarförslag – Olssonska fastigheten  
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Fortsättning FASTSTÄLLD DAGORDNING § 234 – 242  
 
§ 234 Medborgarförslag – Förslag på att öka turismnäringen 
 
§ 235 Medborgarförslag – Anlita Hushållningssällskapet för provfiske 
 vid Valfridsbo    
 
§ 236 Motion – Sporthallen    
 
§ 237 Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun  
 
§ 238 Motion – Utträde ur KSRR   
 
§ 239 Motion – Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen 

 mer intressant i vår kommun   
 
§ 240 Kommunledningen informerar   
  
§ 241 Ställd fråga 
 
§ 242 Övriga frågor 
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KS § 210/10 10/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut, 

10/KS0002 
• Beviljade uppsägningar, bildningschef och socialchef, 10/KS0105 
• Avtal med Leif Karlsson, bildningsnämndens beslut 100616 § 68, 

rekrytering av ny bildningschef, 10/KS0105 
• Socialnämndens beslut 2010-06-17 § 77, upphörande av förtroende-

uppdrag, 10/KS0148 
• Bildningsnämndens beslut 2010-05-20 § 62, finansiering av tjänst som 

folkhälsosamordnare, 10/KS0043 
• Sammanställning ungdomsting 2010-05-26, 09/KS0135 
• Länsstyrelsen Kalmar län, beviljat 120 000 kronor i statsbidrag 2010 för 

alkohol- och narkotikaförebyggande insatser, 10/KS0101 
Information, Stort behov av kommunplatser för flyktingar 

• Boverket, Beviljade beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler, 
10/KS0013 
Bostadsmarknaden 2010 – 2011, Med slutsatser från bostadsmarknads-
enkäten 2010, 10/KS0002 

• Sveriges kommuner och landsting, Frågor och svar om etablering av 
kombiterminaler, 10/KS0002 
Rapport från jämförelsenätverket Snickerboa om kommunens arbete med 
företag och turism 10/KS0208 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningarna.  
-----  
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AU § 211/10   10/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsärende under 
maj – juli 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av tillförordnad kommunchef Kent Frost fattade delegations-
beslut gällande förköpsärende under maj - juli 2010. 
 
• Trankvill 1:40 
• Söderåkra 6:46 
• Påboda 4:8 
• Ragnabo 3:15 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande förköpsyttrande under 
    maj – juli 2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 212/10   10/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under maj - juli 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Roland Swedestam fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under maj – juli 2010. 
 
• Masten 6, Uppförande av friggebod 
• Torsås 5:107, Nybyggnad av daghemsmodul 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande grannemedgivande  
     under maj – juli 2010.   
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 213/10   10/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under juni 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under juni 2010. 
 
• Kopieringsmaskiner, Söderåkra och Bergkvara skola samt Vågen 
• Tillförordnad bildningschef 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp samt tillsättning  
     av tillförordnad bildningschef under juni 2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 214/10   10/KS0010 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2010  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av socialchef Carina Leijon och områdeschef Elin Almheden 
fattade delegationsbeslut gällande personalärende under 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande personalärende under  
     2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 215/10 
AU § 139/10   10/KS0016 
Förslag på uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2010-04-27 § 139 delges två olika förslag på 
uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter. Se aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet ska redovisas enligt alternativ  
     B. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
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AU § 216/10   10/KS0065 
Redovisning kostenheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Efter uppföljning av första halvårets verksamhet är årsprognosen att kost-
enheten gör ett budgetöverskott på 0,3 mkr. 
 
Efter kommunstyrelsens beslut att avveckla den kommungemensamma kost- 
enheten från och med 2010-07-01 har följande åtgärder vidtagits: 
 
• Kostenhetens internbudget för andra halvåret, både kostnads- och 

intäktssidan, har förts över till bildningsnämnden respektive 
socialnämnden. Inom varje nämnd har det bildats ett nytt ansvarsområde 
med tillfälligt utsedda beslutsattestanter för 2010. 

• Inom socialnämnden har Mikael Karlsson kvar ansvaret för personalfrågor 
medan ekonom Torsten Karlsson beslutsattesterar fakturorna. Inom 
bildningsnämnden utför skolsekreterare Lena Klippvik beslutsattestering. 

• Den dagliga driften sköts av respektive kökschef. 
• Hur övergripande chefskap, utvecklingsfrågor, planering, budgetering och 

kalkylering med mera ska lösas i framtiden utreds under hösten 2010. 
• Systemet med internfakturering behålls tillsvidare inom bildningsnämnden 

och socialnämnden. 
• För att reducera kostnadsnivån har planering av minskadbemanning 

motsvarande 1,7 tjänst i socialnämndens kök startat. Eventuellt kan om- 
placering till kök inom bildningsnämnden bli aktuell då pensionsavgångar 
sker där. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
-----  
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AU § 217/10   09/KS0194 
Förslag till förenklad målstyrningsmodell 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från tillförordnad kommunchef Kent Frost föreligger förslag till en förenklad 
målstyrningsmodell. 
 
Efter en utvärdering av balanserad styrning med styrkort kvarstår det 
fortfarande mycket arbete och det finns endast ett fåtal eldsjälar som är för 
styrmodellen med styrkort. 
 
Tillförordnad kommunchef föreslår därför att från och med 2011 övergår 
kommunen till en förenklad målstyrningsmodell som bygger på politiska 
prioriterade områden med mål, uppdrag och uttalanden. 
 
Utifrån vision och politiska prioriteringar formuleras mätbara mål, konkreta 
uppdrag och resurser i budgeten. Visionen och de prioriterade områdena ska 
ligga till grund för allt planerings- och genomförandearbete i kommunens 
nämnder, där man inom de ekonomiska ramarna gör sina prioriteringar i 
interbudgetarbetet och utarbetar egna detaljerade mål. 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till förslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Bert Apperts, TP 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tillförordnad kommunchef uppdras att inför budgetarbetet 2011 ta fram en  
     förenklad målstyrningsmodell som bygger på politiska prioriterade områden  
     med mål, uppdrag och uttalanden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 218/10 
KS § 148/10 
AU § 167/10   10/KS0105 
Redovisning av prioriterade arbete, tillförordnad kommunchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, C vill ha en redovisning på de arbetsuppgifter som Kent 
Frost kommer att prioritera i sin nya roll som tillförordnad kommunchef. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att Kent Frost redovisar de arbetsuppgifter som kommer att prioriteras i hans  
     nya roll som tillförordnad kommunchef. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-05-04 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att under våren 2010 
kommer tyngdpunkten att läggas på de löpande arbetsuppgifterna samt att 
hjälp kommer att tas från personalen. 
 
Tillförordnad kommunchef återkommer till hösten 2010 med en ny 
redovisning. 
 
Håkan Algotsson, C vill ha en ny återkoppling innan hösten 2010 med en 
tydligare beskrivning av vad som kommer att prioriteras. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-05-04: 
 
att innan hösten 2010 ska tillförordnad kommunchef redovisa en tydligare 
     beskrivning på vad som kommer att prioriteras i hans arbete. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-08-10 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar de arbetsuppgifter som 
kommer att prioriteras under hösten 2010.  
 
• Rekrytering av socialchef, bildningschef och eventuellt turistansvarig 
• Avtal för näringslivsutveckling 
• Arbetsmiljöfrågor 
• Nytt simbadsavtal 
• Skatteväxling kollektivtrafiken 
• Jämförelseprojekt 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 218/10, Redovisning av prioriterade arbete, 
tillförordnad kommunchef 

   
• Förenklad målstyrningsmodell 
• Gemensam värdegrund 
• Uppdragsbeskrivning för bland annat informatören 
• Starta upp kommunstyrelsens samverkansgrupp 
• Ekonomistyrning 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från tillförordnad kommunchef. 
-----  
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AU § 219/10   10/KS0081 
Offentlig medfinansiering, Leader Småland Sydost 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den totala budgeten för Leader Småland Sydost/LSS består av medel från EU, 
stat (utgör landsbygdsprogrammets finansiering) och de sex samverkande 
kommunerna (så kallade offentlig medfinansiering) och enligt gällande 
fördelningsprinciper. 
 
Enlig hittillsvarande finansieringsmodell för Leader Småland Sydost är 
landsbygdsprogrammets belopp för programperioden 2007 – 2013 på 
27 300 000 kronor. Därtill kommer kommunal medfinansiering på 30 procent 
med 11 700 000 kronor. 
 
Av dessa medel är sedan första beslutsmötet i februari 2009 – och med senaste 
styrelsemötet nu totalt 19 900 000 kronor, alltså 51 %, redan beviljat som 
projektstöd. 
 
För att möjliggöra största möjliga uppväxling av vår kommunala med-
finansiering och därmed landsbygdsutveckling i vårt leaderområde har styrelsen 
för Leader Småland Sydost konstaterat att det borde skapas förutsättningar för 
att vid behov kunna bevilja resterande projektstöd redan under 2012.  Detta 
inte minst för att kunna möjliggöra ytterligare projektmedel från landsbygds-
programmet. 
 
Leader Småland Sydost hemställer därför om att den kommunala med-
finansiering för resterande programperiod till 2013 kan faktureras på åren  
2011 – 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att den kommunala medfinansiering för resterande programperiod till 2013 kan  
     faktureras på åren 2011 – 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 220/10 
KS § 97/10 

AU § 100/10   10/KS0012 
Säkerhetsskyddschef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska alla myndigheter och kommuner i 
Sverige ha en utsedd säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över 
säkerhetsskyddet i den aktuella verksamheten. 
 
Säkerhetsskydd innefattar informationssäkerhet, tillträdesbegränsningar och 
säkerhetsprövning. Informationssäkerhet förebygger att uppgifter som 
innefattas av sekretess och som rör rikets säkerhet inte röjs, förändras, förstörs 
eller görs otillgänglig för behöriga. 
 
Säkerhetspolisen kontrollerar säkerhetsskyddet vid de myndigheter som 
omfattas av lagstiftningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-03-23 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att utse kommunchefen till Torsås kommuns säkerhetsskyddschef. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-04-06 
 
Säkerhetsskyddsförordningen 1996:633 
 
Hos myndigheter och andra som förordningen gäller för skall det, om det inte 
är uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll 
över säkerhetsskyddet. Vid myndigeter skall säkerhetsskyddschefen vara direkt 
underställd myndighetens chef. Det skall finnas en ersättare för 
säkerhetsskyddschefen. Om det behövs skall det vidare finnas en biträdande 
säkerhetsskyddschef. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-04-06: 
 
att återremittera ärendet, för att utreda vem som kan utses till säkerhets- 
     skyddschef. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse personalchefen till Torsås kommuns säkerhetsskyddschef. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 221/10   10/KS0167 
Hemställan om att köpa mark, del av Bergkvara 2:1, 
”Proppsbacken” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan från Johan Borg, Kalmar föreligger om att köpa ett markområde på 
del av Bergkvara 2:1, ”Proppsbacken” cirka 2 000 kvm enligt bifogad karta. 
 
Förslag på köpekontrakt är upprättat. 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, TP yrkar att markområdet minskas med cirka 300 kvm vid västra 
delen mot Skepparvägen för eventuella framtida parkeringsplatser. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Bert Apperts, TP 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att reducera markområdet med cirka 300 kvm vid västra delen mot  
     Skepparvägen. 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att försälja till Johan Borg, Kalmar efter revidering ett markområde på del av 
     Bergkvara 2:1, ”Proppsbacken” enligt bifogad karta, 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt samt 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och tillförordnad kommunchef  
     Kent Frost underteckna köpekontraktet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 222/10   10/KS0167 
Hemställan om att köpa mark, del av Bergkvara 2:1 
”Proppsbacken” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan från Birgitta Bengtsson och Staffan Lindberg, Spånga föreligger 
om att köpa ett markområde på del av Bergkvara 2:1, ”Proppsbacken” cirka 
204 kvm enligt bifogad karta. 
 
Förslag på köpekontrakt är upprättat. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att försälja till Birgitta Bengtsson och Staffan Lindberg, Spånga ett  
     markområde cirka 2 000 kvm på del av Bergkvara 2:1, Proppsbacken enligt  
     bifogad karta, 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt samt 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och tillförordnad kommunchef  
     Kent Frost underteckna köpekontraktet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 223/10   10/KS0149 
Uppsägning av avtal, Skäppevik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun arrenderar sedan 1965-06-01 ett område på fastigheten Norra 
Kärr 1:2 och 1:3 i anslutning till Skäppeviks badplats 
 
Avtalet löper på 25 år med förlängning i 25 år till om inte avtalet sägs upp av 
någondera av parterna senast 2013-05-31. Avtalet löper fram till och med 
2015-05-31 med två års uppsägningstid. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 § 51 att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att omgående säga upp arrendeavtalet med ägarna 
till fastigheten Norra Kärr 1:2 och 1:3. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att återemittera ärendet till tekniska nämnden för en tydligare redovisning av  
     innebörden av avtalet och tydligare karta över berört markområde samt 
 
att tekniska nämnden utreder om området fortsättningsvis ska tillhöra  
     kommunal badplats. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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AU § 224/10 
AU § 33/10 
KS § 30/10 
AU § 2/10   09/KS0149 
Regler för tjänsteresa 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-02-02 § 30 beslutar att Torsås kommun 
samordnar beställning av resor genom Lingmerths resebyrå i Växjö samt att 
ekonomichefen uppdras att upprätta förslag på regler för tjänsteresor. 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar ett förslag på regler vid tjänsteresa.  
 
Resor bokade genom Lingmerths resebyrå kommer att baseras på billigaste 
alternativet vilket kan innebära väntetider för resenären vid både dit och 
hemresa.  
 
Arbetsutskottets beslutar 2010-02-09: 
 
att godkänna regler för tjänsteresor samt 
 
att uppföljning av tjänsteresor bokade genom Lingmerths resebyrå redovisas i  
     arbetsutskottet under april 2010. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-08-10: 
 
Tillförordnad kommunchef redovisar statistik för januari – juni 2010 över 
bokade resor med Lingmerths Resebyrå AB. 
 
Arbetsutskottets beslutar: 
 
att notera redovisningen januari – juni 2010 över bokade resor med  
     Lingmerths Resebyrå AB. 
-----  
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AU § 225/10 
KS § 10/09 
AU § 280/08 
AU § 252/08   08/KS0041 
Framtagande av turismstrategi 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunstyrelsen har tidigare inför 2008 i det turistprojekt som vi tillsammans 
med bland annat Regionförbundet vill driva avsatt 100 000 kronor som har för 
syfte att se vilka möjligheter som vi har att profilera Torsås inom turistsektorn. 
 
Via en förstudie ta reda på vilka förutsättningar som krävs för att kunna ta del 
av den forskning som finns om Östersjöområdets utveckling och förnyelsebar 
energi, även produktionsslag som traditionellt betraktas som miljövänliga, 
såsom vindkraft, vatten- kraft, vågkraft och solceller. Kunskapscentrat kan 
även sprida kunskap om lokala miljöidéer till exempel injektorn, som är 
konstruerad av Bengt Elofsson. 
 
Kostnaden för en sådan förstudie förvänta uppgå till cirka 200 000 kronor, 
varav Torsås kommun bidrar med maximalt hälften det vill säga 100 000 
kronor. Ett externt företag får i uppdrag att samarbeta med kommunchefen, 
turistchefen och Möre Resurscentrum med att ta fram underlag och 
förutsättningar för projektet. 
 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare budgeterat 100 000 kronor för det projekt 
som Regionförbundet då sa nej till. Förutsättningslös kontakt har tagits med 
Regionförbundet angående dessa tankar och de var då mycket positiva. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 

att inhämta synpunkter från partigrupperna om projektet Miljöturism samt 
 
att därefter återkomma till arbetsutskottets sammanträde 2008-08-26 för   
     beslut. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26: 
 

att arbeta vidare med ärendet och förtydliga idéerna i förstudien samt 
 
att upprätta en uppdragsbeskrivning som ska användas vid en eventuell  
     upphandling av konsult, 
 
därefter återkomma till arbetsutskottet med en redovisning. 
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Fortsättning § 225/10, Framtagande av miljöstrategi 
 

Yrkande och proposition 
 

Håkan Algotsson, C och Mona Magnusson, M yrkat att, uppdra åt 
kommunchef Tommy Nyberg att upprätta ett förslag till en strategi för 
turismen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att upprätta ett förslag till en 
strategi för turismen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2009-01-13: 
 

att inte satsa pengar på en förstudie gällande miljöturism, 
 
att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag till en strategi för  
    turismen. 
 

Kommunstyrelsen behandling 2010-08-10 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar ett förslag på arbetsplan för 
framtagande av turismstrategi. 
 
• Näringslivsföreträdare träffas för att ta fram förslag och idéer om hur 

kommunen ska skapa utveckling. 
• Anordnande av seminarium med företrädare för näringen, kommunen med 

politiker och ansvariga tjänstemän, företrädare för Möre ResursCentrum, 
företrädare för Leader med flera. 

• Strategiarbetet övertas av turismansvarige tillsammans med en mindre 
grupp politiker och näringsföreträdare för att arbeta fram ett förslag. 

• Arbetsgrupper utses för att arbete vidare med att utveckla mer konkreta 
förslag som kommer fram. 

• Avstämning i den samlade seminariegruppen. 
• Arbetet förs vidare mot genomförande som beräknas vara klart senast 

februari 2011. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisat förslag till arbetsplan för framtagande av en turism-  
     strategi för Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 226/10   10/KS0161 
Utredning, Torskolans framtida lokalanvändning och 
renoveringsbehov 
 
Ärendebeskrivning 
 

När renoveringen av biblioteket och köket på Torskolan är klart måste en 
förbättring av standarden göras i de övriga lokalerna på skolan. För det behövs 
en utredning så att man först får klart för sig hur salarna ska användas och 
disponeras inför framtida behov. När det är klart kan renoveringen påbörjas 
etappvis. 
 
Yrkande och proposition 
 
Bert Appert, TP yrkar bifall till förslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Bert Apperts, TP 
yrkande. 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att Torsås Fastighets AB uppdras att i samarbete med bildningsnämnden  
     utreda Torskolans framtida lokalanvändning och renoveringsbehov samt 
 
att utifrån ovanstående upprätta en åtgärdsplan. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 227/10   10/KS0169 
Anslutningsavgifter, VA  
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom kort påbörjas arbetet med att bygga vatten- och avloppsledningar 
söderut från Bergkvara. Utbyggnaden medför stora miljövinster genom 
minskat näringsläckage och innebär givetvis också standardhöjning för berörda 
fastigheter.  
 
Vidare är den en offensiv infrastruktursatsning, som gör det möjligt att börja 
planlägga dels för större byggrätter i Skäppevik, Järnsida och Södra Kärr och 
dels för ny bebyggelse. Efter beslut i Kommunfullmäktige (nu i september) om 
att anta reviderad Översiktsplan blir det nämligen möjligt att gå vidare och 
utreda var det kan bli tal om nytt kustnära boende i ett antal utpekade 
utredningsområden i kommunens kustområden. Det ger också privat-
ekonomiskt intressanta möjligheter för människor, som väljer att satsa på 
permanentboende i kustnära lägen i vår kommun. Möjligheten att få tillbaka 
investerat kapital och mer därtill är särskilt goda i kustnära lägen. Att stimulera 
till ökat permanentboende är enligt vår mening av största betydelse för 
kommunens långsiktiga överlevnad. 

 
För att visa på vår tilltro till de offensiva möjligheter som skapas genom denna 
investering i vatten- och avloppsledningar söderut från Bergkvara tillkännager  
härmed att Socialdemokraterna, Torsåspartiet och Vänsterpartiet kommer att föreslå 
kommunfullmäktige att Torsås kommun för sin del 2012 bidrar till 
finansieringen av utbyggnaden genom att betala för 40 anläggningsavgifter. I 
den takt som ny bebyggelse sedan tillkommer återbetalas de förskotterade 
pengarna till kommunen. 
 
De kommer också att förslå kommunfullmäktige att inför 2011 höja den 
ordinarie anslutningsavgiften för kommunalt vatten- och avlopp med 20 000 
kronor till 100 000 kronor exklusive moms. Vidare att inför 2012 höja 
anslutningsavgiften med ytterligare 20 000 kronor till 120 000 kronor exklusive 
moms. Det är en ofrånkomlig anpassning till de stora ekonomiska 
påfrestningar som kommunens VA- kollektiv står inför också med anledning 
av bland annat sedan länge kraftigt försummat underhåll av VA-kollektivets 
ledningsnät och övriga anläggningstillgångar. Den nya taxan kommer alltså att 
gälla för hela kommunen. Därför ska det enligt deras partiers bedömning inte 
behöva bli aktuellt med någon särtaxa för anslutning söderut från Bergkvara. 
Det blir i stället 2012 års ordinarie anslutningsavgift som ska gälla. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 227/10, Anslutningsavgifter, VA söder Bergkvara 
 
Det kan tyckas som om det naturligen borde vara markägaren, som alltid 
erlägger anslutningsavgiften för att sedan kompensera sig för sina uppkomna 
merkostnader via höjd arrendeavgift. Men lagstiftningen är faktiskt sådan att 
det är den, som ger upphov till föroreningen av vatten, som är skyldig att 
betala anslutningsavgiften. Det innebär att den som arrenderar en i 
sammanhanget aktuell tomt är skyldig att erlägga anslutningsavgiften till 
kommunens VA-kollektiv.  

 
Slutligen vill vi påminna om vår utfästelse om att ingen permanentboende på 
grund av kostnader med anledning av utbyggt VA söder om Bergkvara ska 
behöva ge upp sin bostad. Bedömning kommer att göras i varje enskilt fall för 
sig. 
 

Socialdemokraterna, Torsåspartiet och Vänsterpartiet föreslår kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  
 
att Torsås kommun 2012 köper 40 anslutningspunkter á 120 000 kronor 
exklusive mervärdesskatt för framtida expansion av kustnära bostadsområden, 
 
att för totalt 410 anslutningspunkter fastställa anslutningsavgiften till 120 000 
kronor exklusive mervärdesskatt som ett förslag till ordinarie anslutningsavgift 
för år 2012, 
 
att till budgetberedningen för 2011 föreslå höjning av anslutningsavgiften till 
100 000 kronor exklusive mervärdesskatt för år 2011, 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2010-08-24 inhämta tekniska 
nämndens yttrande på förslaget. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att tekniska nämnden uppdras att ta fram en 
preliminär kostnadskalkyl för hela utbyggnaden söder Bergkvara. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Håkan Algotssons, C 
yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 227/10, Anslutningsavgifter, VA   
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2010-08-24 inhämta tekniska  
     nämndens yttrande på förslaget från Socialdemokraterna, Torsåspartiet och 
    Vänsterpartiet samt en preliminär kostnadskalkyl för hela utbyggnaden VA  
    söder Bergkvara, 
 
att till budgetberedningen för 2011 föreslå höjning av anslutningsavgiften till 
    100 000 kronor exklusive mervärdesskatt för år 2011, 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta, föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att Torsås kommun 2012 köper 40 anslutningspunkter á 120 000 kronor  
     exklusive mervärdesskatt för framtida expansion av kustnära bostads- 
     områden, 
 
att för totalt 410 anslutningspunkter fastställa anslutningsavgiften till 120 000  
     kronor exklusive mervärdesskatt som ett förslag till ordinarie anslutnings- 
     avgift för år 2012. 
 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
Budgetberedningen 
Kommunstyrelsen 
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AU § 228/10 
KF § 45/09 
KS § 97/09 
AU § 103/09   09/KS0073 
Utökning av verksamhetsområdet för VA 
 
Ärendebeskrivning 
 

Förslag på revidering av verksamhetsområdet för VA föreligger. Förslaget 
innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan införlivas i 
verksamhetsområdet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-02-17 § 20 att föreslå Kommunfullmäktige 
utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt förslaget. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2009-03-10: 
 

att bjuda in Tommie Sigvardsson till kommunstyrelsen 2009-03-31 för en  
     redovisning av ärendet. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta, föreslå Kommunfullmäktige 
besluta:  
 
att utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt 
     förslaget som innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan  
     införlivas i verksamhetsområdet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2009-03-31 föreslå 
kommunfullmäktige besluta:  
 
att utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt 
     förslaget som innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan  
     införlivas i verksamhetsområdet. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2009-04-29 
 

Yrkande och proposition 
 
Leif Lindberg, TP yrkar återremiss av ärendet för komplettering, att ett avtal 
upprättas mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden/VA-kollektivet, där 
kommunen förbinder sig att efter 4 år betala vad som återstår efter avdrag för 
betalda anslutningsavgifter. Se vidare bilaga 2. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla Leif Lindbergs, tp 
yrkande. 
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Fortsättning § 228/10, Utökning av verksamhetsområdet för VA 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-29:  
 
att återremittera ärendet för komplettering enligt Leif Lindbergs, TP yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-08-10 
 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska alla fastighetsägare inom 
ett verksamhetsområde betala avgifter till huvudmannen. Storleken på avgiften 
är bestämd i en taxa och grunden för avgiftsuttaget är självkostnadsprincipen.  
 
När kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett verksamhetsområde ska 
huvudmannen ordna med de vattentjänster som kommunfullmäktige har 
beslutat om. Avgifterna ska sättas utifrån de nödvändiga kostnader huvud-
mannen har för att ordna med vattentjänsterna och utifrån antal fastighetsägare 
inom verksamhetsområdet. Skulle en anslutningsavgift utebliva drabbar den 
kostnaden resten av VA-kollektivet som då får betala för mer än fastighetens 
del i den allmänna anläggningen. Detta strider mot lagen om allmänna 
vattentjänster. 
 
För att Tekniska Nämnden ska kunna förvalta Torsås kommuns VA-kollektivs 
pengar på bästa sätt är det viktigt att alla fastighetsägare betalar sin del av 
anläggningen genom anläggningsavgifter. Industriområde 3 är ett exploa-
teringsområde där det är osäkert hur många fastigheter som kommer att 
vara sålda och/eller anslutna inom en period av fyra år. 
 
Tekniska nämnden föreslår 2010-05-18 § 49 att 
 
i stället för att upprätta avtal mellan kommunstyrelsen och VA-kollektivet 
enligt yrkandet i Kommunfullmäktiges beslut 2009-04-29 § 45 övertar 
kommunstyrelsen kostnadsansvaret för den utbyggda VA-etappen på 
Västra industrigatan i Torsås samt att kostnadsreglering genomförs mellan VA-
kollektivet och Torsås kommun så att VA-kollektivets kostnader för ut-
byggnaden återbetalas, 
 
hänskjuta beslutet om utökning av verksamhetsområde till det att kommunen 
sålt all industrimark på industriområde 3. Detta innebär att kommunen som 
fastighetsägare får ett ökat förhandlingsutrymme vid försäljning av industri-
marken. 
  
Fortsättning 
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Fortsättning § 228/10, Utökning av verksamhetsområdet för VA 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att remittera ärendet tillbaks till tekniska nämnden för att färdigställa VA- 
     utbyggnaden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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 AU § 229/10 
AU § 130/10   10/KS0013 
Riktlinjer för ansökan om bidrag till samlingslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-03-02 § 57 att en översyn görs och förslag på 
riktlinjer tas fram och fastställs gällande ansökan om bidrag till samlingslokaler. 
 
Förslag föreligger daterat 2010-03-17 på riktlinjer för bidrag tillsamlingslokaler. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-13: 
 
att återemittera förslaget för förtydligande av riktlinjer för ansökan om bidrag  
     till samlingslokaler. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Förslag till nya riktlinjer för bidrag till samlingslokaler föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att remittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2010-08-24 för beslut. 
----- 
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 230/10   10/KS0162 
Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun 
föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för  
     Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 231/10   10/KS0059 
Miljöhälsoenkät 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansvaret för att minska den miljörelaterade ohälsan ligger delvis på regional 
och lokal nivå, men för flertalet problem finns inte tillräckligt med underlag för 
prioriteringar av vilka miljöhälsofrågor som varje län behöver fördjupa sig i. 
Kunskapen om regional exponering och miljörelaterad ohälsa som kan fås ut 
genom en förtätning är därför viktigt och kan användas inom flera områden. 
Dels kan den användas som underlag för den kommunala planeringen av före- 
byggande insatser och åtgärder som är relevanta just där. Den kan också 
användas som kunskapsunderlag för myndigheternas tillsyn utifrån miljöbalken 
och för uppföljningen av miljö- och folkhälsomål. 
 
Socialstyrelsen ser positivt på att även kommuner förtätar, men kommer inte 
att ha möjligheter att teckna avtal med enskilda kommuner utan hoppas att 
länsstyrelser och landsting kan hjälpa till med en regional samordning.  
 
Socialstyrelsen står för framtagande av enkäten och de fasta kostnaderna och 
medverkande län/landsting betalar bara för distribuering och hantering av de 
extra enkäterna. Länen/landstingens kostnad för förtätning av enkäten 
kommer att ligga på cirka 100 kr per enkät. Observera att det är ett ungefärligt 
pris, eftersom ingen offert från företaget som ska distribuera har inkommit. 
 
Miljöhälsoenkäten planeras att genomföras under 2011, exakt tidsplan är ännu 
inte fastställd. Resultatet från enkäten kommer att vara klar under våren 2012. 
 
En intresseanmälan ska anmälas senast under september 2010 till 
elin.westin@socialstyrelsen.se. Slutligt besked om avtalstecknande beräknas att 
ske senast i januari/februari 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna inbjudan till regional förtätning till folkhälsosamordnaren för  
     ställningstagande. 
-----  
Sändlista 
Folkhälsosamordnare Karolina Dahlbom 
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AU § 232/10   10/KS0152 
Ansökan om bidrag, Sjöräddningssällskapet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Sjöräddningssällskapet om ett bidrag till att rädda liv 
till sjöss.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att lämna bidrag till Sjöräddningssällskapet. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 233/10 
AU § 362/09 
KF § 100/09   09/KS0191 
Medborgarförslag – Olssonska fastigheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande Olssonska fastigheten i Torsås föreligger från Ulf-
Peter Roseblad. 
 
Ulf-Peter föreslår, istället för att sälja fastigheten där i dag är blomsteraffär 
använda bostaden till kontor för kommunanställda. 
 
Idag hyrs kontor i före detta Försäkringskassan, flytta de verksamheter i stället 
till bostaden över blomsteraffären. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-09-23: 
 
att överlämna medborgarförslaget gällande Olssonska fastigheten till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunchef Tommy Nyberg för 
     beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att för dagen finns inget behov av kontorslokaler för kommunanställda, 
 
att efter att det totala renoveringsbehovet i fastigheten redovisats, kommer den  
     framtida användningen av lägenheten utredas, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 34 av 47  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 234/10 
AU § 150/10      
KF § 26/10   10/KS0077 
Medborgarförslag – Förslag på att öka turismnäringen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande förslag på att öka turismnäringen föreligger från 
Gunnar Svensson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden och tekniska 
     nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-05-25 § 106 att ställa sig positiva till 
medborgarförslaget. Frågan ägs av Bruatorpsåns regleringsföretag/markägare. 
Om kommunen är markägare då ligger frågan hos kommunstyrelsen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 § 48 att ställa sig positiva till 
medborgarförslaget. Frågan ägs av Applerumsåns regleringsföretag/markägare. 
Om kommunen är markägare då ligger frågan hos kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig positiva till medborgarförslaget men frågan ägs av Applerumsåns 
     regleringsföretag/markägare, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 235/10 
AU § 151/10  
KF § 27/10   10/KS0078 
Medborgarförslag – Anlita Hushållningssällskapet för provfiske 
vid Valfridsbo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att anlita Hushållningssällskapet för provfiske vid 
Valfridsbo föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-05-25 § 107 att med förbehåll av 
markägarens tillstånd finns ingen erinran mot medborgarförslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med förbehåll av markägarens tillstånd finns ingen erinran mot 
     medborgarförslaget, 
 
att överlämna ställningstagandet om provfiske vid Valfridsbo till Vattenrådet, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 236/10 
AU § 165/08     
KS § 277/07 
AU § 404/07 
AU § 24/07 
AU § 172/06 
KF § 126/05   05/KS0014 
Motion – Angående Sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 

 

Ledamot Anita Svensson, s hemställer i en motion att uppdra åt Torsås 
kommun att undersöka möjligheterna att bygga en kompletterande hall i 
omedelbar anslutning till nuvarande sporthall. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2005-12-14: 
 

att remittera motionen till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden  
     för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2006-08-08: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-06-15 § 53 att nämnden ser stora 
och bättre möjligheter för föreningar och privatpersoner i Torsås kommun om 
en ny hall byggs i anslutning till nuvarande. 
 
Lena Robertssons rapport och uppgifter om beläggning i sporthallen samt hur 
stor efterfrågan är på flera tider föreligger. 
 

Arbetsutskottets behandling 2006-08-08 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C yrkar att ärendet 
återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för komplettering med en 
översiktlig kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen. 
 
Roland Swedestam, S yrkar att en arbetsgrupp tillsätts där representanter för 
kommunen tillsammans med föreningslivet diskuterar fram förslag på en 
lämplig sporthall. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt 
Håkan Algotssons, C yrkande varvid votering begärs. 
 
Fortsättning



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 37 av 47  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 236/87, Motion – Angående Sporthallen 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestams, S yrkande avges 3 stycken ja-röster och 2 stycken nej-
röster.  Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, C 
yrkande att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för 
komplettering med en översiktlig kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S och Siv Eriksson, S reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Roland Swedestams, S yrkande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2006-08-08: 
 
att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för komplettering med  
     en översiktlig kostnadskalkyl för utbyggnad av sporthallen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2007-01-09 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2006-12-11 § 77 att föreslå den nya 
nämnden bilda en arbetsgrupp med representanter från kommun och 
föreningsliv som får till uppgift att ta fram en översiktlig kostnadskalkyl. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-09: 
 
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut 2006-12-11 § 77 med tillägget att 
     i arbetsgruppen ska även näringslivet representera samt 
 
att gruppen även utreder behovet av en sporthall. 
 

Arbetsutskottets behandling 2007-11-13 
 

Arbetsgrupp bestående av kultur- och fritidsnämndens presidium, 
representanter från kommunstyrelsen, näringslivet, Torsås Fastighets AB, 
kultur- och fritidsförvaltningen och föreningslivet har under 2007 har fyra 
gånger sammanträffande – den 3 maj, 7 juni, 27 augusti och 1 oktober. 
 
Följande önskemål har framförts: 
• Den nya sporthallen placeras intill den nuvarande 
• Ytan skall kunna användas för mässor 
• Samlingslokal i nybyggnaden samt ett café (och läktare) med utsikt över 

båda hallarna 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 236/87, Motion – Angående Sporthallen 
 

• Atletklubben önskar utökade lokaler 
• Skytteföreningen önskar egen hall i källarplan 
• Friskis & Svettis önskar lokal för spinning 

• Fotbollsklubbarnas önskemål är en konstgräsplan med uppvärmning och 
placering på Sahara. 

 
Arbetsgruppen föreslår att en ny sporthall med ”blått golv” projekteras och 
byggs intill den befintliga samt att fotbollsplan med konstgräs anläggs på 
Sahara. 
 
Enligt Torsås Fastighets AB finns inga hinder för att placera den nya 
sporthallen intill den befintliga med ingång från Ekbacksvägen, att bygga 
källare för skytte samt att uppföra café mellan sporthallarna. 
 
Arbetsgruppen har också diskuterat möjligheten att flytta in bibliotek och 
fritidsgård i de nya lokalerna. 
 
Beslutsunderlag för en eventuell projektering av ny sporthall i Torsås föreligger 
från arbetsgruppen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-10-25 § att överlämna framtaget 
beslutsunderlag eventuell projektering av ny sporthall i Torsås överlämnas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2007-11-13 
 

Yrkande 
 

Lena Gustafsson, V yrkar att en politisk styrgrupp utses. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-11-13 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 

att utse kommunstyrelsens arbetsutskottet som politisk styrgrupp. 
 

Kommunstyrelsen besluta 2007-12-04: 
 

att utse kommunstyrelsens arbetsutskottet som politisk styrgrupp. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 236/87, Motion – Angående Sporthallen 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-04-22 
 

Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam informerar om att den 
politiska styrgruppen inte kallats till något möte än, eftersom äldreboendet har 
prioriterats. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-04-22: 
 

att notera informationen. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-05-26 § 55 att lämna ägardirektiv till Torsås 
Fastighets AB, att i samråd med bildningsnämnden projektera och genomföra 
utbyggnad av sporthallen på västra sidan med en till kommande aktivitetsyta 
motsvarande A-hallens. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-05-26 § 55 anse  
     motionen besvarad. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen   
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AU § 237/10 
AU § 194/09 
AU § 385/08  
AU § 233/08 
AU § 166/08 
AU § 139/08 
KF § 27/08   08/KS0104 
Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 

Sten Bondesson och Marcus Johansson, c hemställer i en motion att en 
konstgräsfotbollsplan anläggs i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-03-26: 
 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-04-08: 
 

att till nästa arbetsutskott 2008-04-22 ta upp motionerna gällande sporthallen  
     samt om konstgräsfotbollsplan, 
 
att en avrapportering lämnas av arbetsgruppen gällande sporthallen.  
 

Arbetsutskottets beslutar 2008-04-22: 
 

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2008-06-11 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-05-15 § 39, att förvaltningschefen 
får i uppdrag att arbeta vidare med beredning av ärendet enligt två 
huvudalternativ: 
 
1. Torsås kommun anlägger en konstgräsbana i egen regi 
 
2. Fotbollsföreningarna i kommunen anlägger en konstgräsbana och har då 

möjlighet att söka dels investeringsbidrag från Torsås kommun, dels bidrag 
från Riksidrottsförbundet. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2008-06-11: 
 

att notera kultur- och fritidsnämndens beslut 2008-05-15 § 39. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 237/10, Motion – Konstgräsfotbollsplan i Torsås 
kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-09-18 § 50 att överlämna JanEric 
Assarssons upprättade underlag, utredning angående en eventuell 
konstgräsplan i Torsås kommun till kommunstyrelsen. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28: 

 

att återsända motionen till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning 
     samt uppmana nämnden att kontakta föreningarna för att efterhör deras  
     arrangemang i ärendet.  
 

Arbetsutskottets behandling 2009-05-12 
 

Bildningsnämnden beslutar 2009-04-23 § 40 att ingå till kommunstyrelsen med 
en hemställan om att anläggandet av en konstgräsbana läggs in i en framtida 
investeringsbudget. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12: 
 

att överlämna bildningsnämndens beslut till budgetberedningen. 
 

Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-05-26 § 55 att lämna ägardirektiv till Torsås 
Fastighets AB, att i samråd med bildningsnämnden projektera och genomföra 
utbyggnad av sporthallen på västra sidan med en till kommande aktivitetsyta 
motsvarande A-hallens. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-05-26 § 55 anse  
     motionen besvarad. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen   
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AU § 238/10 
AU § 153/10  
KF § 29/10   10/KS0057 
Motion – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att kommunen snarast påbörjar arbetet för 
snabbast möjliga utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) . 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden 
     för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-04-27: 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-05-25 § 108 att meddela 
kommunstyrelsen att ärendet ej är inom deras ansvarsområde. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 § 46 att begära in ett förtydligande på 
uppdraget från kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att remittera motionen tillbaks till tekniska nämnden för att utreda om andra  
     alternativ finns för att kunna utträda ur Kalmarsundsregionens Renhållare  
     (KSRR) . 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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AU § 239/10 
AU § 156/10  
KF § 35/10   10/KS0098 
Motion – Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer 
intressant i vår kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Leif Lindberg, TP och Lars Sjöholm, MP hemställer i en motion att  
kommunen undersöker om intresse och möjlighet finns att bilda ett 
fiskevårdsområde i Hossan i Bergkvara och plantera in ädelfisk för att låta 
sportfiskare lösa fiskekort för att fiska där. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-08-10 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-05-25 § 105 att ställa sig positiva till 
motionen och föreslår att turistansvarig utreder möjligheterna. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 § 47 att ställa sig positiva till motionen 
men hänvisar till att tekniska nämnden inte ansvarar för markupplåtelse och 
turismfrågor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att remittera tillbaks motionen till bygg- och miljönämnden för en utredning 
     om möjligheten finns att bilda ett fiskevårdsområde i Hossan i Bergkvara  
     och plantera in ädelfisk för att låta sportfiskare lösa fiskekort för att fiska. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 240/10   10/KS0002 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inbjudan föreligger från Länsstyrelsen gällande Nyanländ i Småland – en 
dialogdag på temat Etablering av nyanlända. 
 
Ledamöterna delgavs delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 
Rekrytering av socialchef och bildningschef pågår. 
 
Inbjudan föreligger från Sveriges kommuner och landsting till att delta i 
”Kommunens Kvalitet i Korthet”. Preliminär ansökan är inlämnad. 
 
Nya upphandlingsregler vid direktupphandling, enligt Sveriges kommuner och 
landstings cirkulär 10:51. 
 
Skatteväxling, kollektivtrafiken. 
 
Enkät Klimatindex återkommer i arbetsutskottet 2010-08-24. 
 
Skyltning av parkeringsplatser vid kommunhusen är klart. 
 
Hemsida/intranätet kommer att vara klart innan årsskiftet 2010. 
 
Sista dagen för att lämna in förslag på ny marknadsföringslogga är 2010-09-30. 
 
Förslag att samordna alla gällande styrdokument i en författningssamling. 
 
I samband med Torsås GOIF:s årliga familjefest på Torshammar anordnas ett 
företagsmästerskap i 7-mannafotboll. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna inbjudan från Länsstyrelsen gällande Nyanländ i Småland – en  
    dialogdag på temat Etablering av nyanlända till Charlotte Sandell, 
 
att överlämna förslaget på delegationsordning för kommunstyrelsen till parti- 
     grupperna. Återkoppling till arbetsutskottet under oktober 2010, 
 
att påbörja arbetet med att samordna alla gällande styrdokument i en  
     författningssamling,  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 240/10, Kommunledningen informerar 
 
att avstå från att medverka i 7-mannafotboll vid Torsås GOIF:s årliga familje- 
     fest, 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
Föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun följer de nya upphandlingsregler för direktupphandling  
     enligt Sveriges kommuner och landstings cirkulär 10:51. 
-----  
Sändlista 
Charlotte Sandell 
Partigrupperna 
Torsås GOIF 
Tillförordnad kommunchef 
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AU 241/10   10/KS0019 
Ställd fråga  
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, TP lyfter frågan gällande integrationen i samhället för de 
flyktingar som kommit hit. Hur har det gått? 
 
Ordförande informerar om att Charlotte Sandell kommer till arbetsutskottet 
2010-08-24 för att lämna en redovisning gällande flyktingmottagningen. 
-----  
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AU § 242/10   10/KS0004 
Övriga frågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid sammanträdet diskuterades den buskörning som förekommer i kommunen 
nattetid. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande får i uppdrag att uppmärksamma polisen om oroligheterna i  
     kommunen.  
-----  
 
 
 
 
 
 
 


