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Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
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Socialfondens processtöd § 221 
 Tomas Stjernquist fotograf och socialterapeut, Claes Olsson företagare och 
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TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 40  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 

 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING § 221 - 247 
 

§ 221 Arbetsmarknadsprojekt för ungdomar, Anders Adelgren  
§ 222 Delgivningsärende    
§ 223 Kurser och konferenser 
§ 224-225 Redovisning delegationsärende  
§ 226 Pilotprojekt/förstudie Mediacenter i Småland  
§ 227 Öka antalet sysselsättningsstödstagare inom AMIE  
§ 228 Offentliga miljöer i Torsås kommun 
§ 229 Uppsägning av avtal, Skäppevik  
§ 230 Köpeavtal, del av Spelet 11 
§ 231 Ledamot i Brandstodsbolagets stiftelse 
§ 232 Skrivelse, bevara kulturlandskapet i Ragnabo  
§ 233 Skötsel av badplats, Södra Kärr  
§ 234 Socialt företag i Olssonska gården  
§ 235 Redovisning förstudie, Vindexpo 
§ 236 Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering  
§ 237 Medborgarförslag – Namnförslag på vägen ner till  
 Torshammar    
§ 238 Medborgarförslag – Fyll upp svackan mellan sporthallen 
 och Hembygdsparken    
§ 239 Medborgarförslag – Utvärdering av redan gjorda vindkrafts- 
 etableringar    
§ 240 Motion – Ensamkommande flyktingbarn  
§ 241 Motion – VA-avgifter med mera för fritidsområdena mellan  
 Djursvik och Bergkvara   
§ 242 Motion – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner  
§ 243 Motion – Gullabo Prästgård   
§ 244 Motion – Kommunfullmäktigs dagordning  
§ 245 Information, Lagen om Valfrihet (LOV) 
§ 246 Projektstöd Bensinmack i Gullabo 
§ 248 Provfiske av signalkräftor i Vallmansgöl 
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KS § 221/11 11/KS0156 
Arbetsmarknadsprojekt för ungdomar      
 
Ärendebeskrivning 
 
Anders Adelgren, Mikael Johansson Högtryck i Kalmar och Magnus Olsson 
Socialfondens processtöd informerar om ett arbetsmarknadsprojekt för 
ungdomar. 
 
En ny mötesplats för ungdomar mellan 18 – 24 år har diskuterats i en 
arbetsgrupp bestående av tjänstemän från olika förvaltningar och ungdomar 
från kommunen. 
 
Syftet är att skapa en mötesplats där man skapar sysselsättningar för ungdomar 
samt även utvecklar ett samarbete med näringslivet i kommunen. 
 
Mobiliseringstiden är 6 månader och genomförandetiden är högst två år.  
 
Medfinansieringskostnad: 60 % eller genom eget arbete. 
 
Sista dagen för att söka bidrag från socialfonden är 2011-09-15. 
 
Ansökan är inskickad till leader gällande förstudie om att skapa en mötesplats 
för äldre ungdomar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt Anders Adelgren att fortsätta utreda ärendet och återkomma till  
     kommunstyrelsen 2011-09-06 för en redovisning. 
-----  
Sändlista 
Anders Adelgren 
Kommunstyrelsen 
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KS § 222/11 11/KS0002 
Delgivningsärende      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets ledamöter delges  
 
Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut, 2011-08-01 
 
Förslag till avskrivningar: 
 
Sophiagården – ombyggnad hela boendedelen, 10/KS0110 
 
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, 
10/KS0019 
 
Informationsdag, utredning kök, 09/KS0078 
 
Upphandling Torskolans kök, 10/KS0065. 
 
Protokoll 2011-06-21, Högsta förvaltningsdomstolen, Meddelar inte 
prövningstillstånd gällande överklagande översiktsplan, 10/KS0113. 
 
Skrivelse från trött turist gällande alla alkoholister som finns i Torsås kommun, 
11/KS0006. 
 
Information från SOS Alarm gällande deras verksamhet, 11/KS0010. 
 
Mail inkommit 2011-06-29 från Sören Silén gällande undersökning om 
föräldrars oro för sina barns säkerhet på lekplatser och lekplatsolyckor, 
11/KS0005. 
 
Från SmåKom deras nyhetsbrev i juni 2011 samt om helhetspolitik för 
landsbygden, 11/KS0128. 
 
Från Sveriges kommuner och landsting, Strategi för eSamhället, 11/KS0030. 
 
Uppmaning från Hallsbergs kommun att skänka en krona per invånare till 
Läkare utan gränsers arbete för de svältande på Afrikas horn 
 
Handlingar till ärendena finns tillgängliga på kommunkansliet 
      
Fortsättning 
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Fortsättning § 222/11, Delgivningsärende 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avskriva ovanstående föreslagna ärenden samt 
 
att godkänna och notera redovisade delgivningar. 
-----  
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KS § 223/11 11/KS0003 
Kurser och konferenser      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets ledamöter delges  
 
Från Regionförbundet i Kalmar län: 

 
Nyhetsdag kring arbetsrätt, 29 september 2011, Oskarshamn 
Konsten att vara förtroendevald, 12 oktober 2011, Oskarshamn 
Korruption, muta eller förskingring, 3 november 2011, Kalmar 
Klimatresan – Kalmar län, 8 – 9 september 2011, Oskarshamn 
 
Från Regionförbundet i Södra Småland: 
 
Presentation av regeringens höstproposition – Hur påverkas kommuner och 
landsting, 28 september 2011, Växjö 
 
Från Kommunakuten: 

 
Kommunal krishantering – förtroende, ansvar och funktion, 5 september 2011, 
Stockholm 
 
Från Länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län: 
 
Nyanländ i Småland, dialogdag, 29 september 201, Växjö 
 
Från Regeringskansliet: 
 
Konferens om valfrihetsfrågor, 23 september 2011, Växjö 
 
Från SCB: 
 
Tema globalt och lokalt, 4 oktober 2011, Stockholm 
 
Från Länsstyrelsen med flera: 
 
Greenestcities 2011, 2011-09-14 -2011-09-16, Växjö 
 
Regional miljömålsdag, 2011-11-17, Oskarshamn 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 223/11, Kurser och konferenser  
 

Från Sjöbo kommun: 
 

Bredband i en mindre kommun – en smal sak, 2011-09-16, Sjöbo 
 
Från PWC: 
 

Värderingsstyrt ledarskap – en framgångsfaktor för ett bättre resultat och 
högre effektivitet, 5 oktober 2011, Stockholm 
 
Från Möre ResursCentrum: 

 
Nätverkslunch gällande besöksnäringen i Torsås, Dalskärs sjökrog, 2011-08-31 
 
Ansökan till kurserna och konferenserna finns tillgängliga på 

kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Jan Darrell medverkar i konferensen gällande Korruption,  
     muta eller förskingring, 2011-11-03 i Kalmar, 
 
att kommunchef Jan Darrell, Mona Magnusson, Sören Bondesson, Eva- 
     Kristina Berg och Roland Swedestam medverkar i nätverkslunchen gällande  
     besöksnäringen i Torsås, 2011-08-31 på Dalskärs sjökrog samt  
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 224/11 11/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
juni - juli 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande juni - juli 2011. 
 
•  Binnaretorp 1:41, Nybyggnad av obemannat tankställe för drivmedel 
•  Torsås 4:2, Nybyggnad av mellanlager för farligt avfall och carport. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     juni - juli 2011.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 225/11 11/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under juni - juli 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under juni - juli 2011. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under juni - juli 
     2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 226/11 11/KS0147 
Förstudie om utveckling av kommunikationsverktyg och digital 
infrastruktur i södra Småland 
 
Ärendebeskrivning 
 
Målet med förstudieprojektet är att ta fram en grund för ett till en början 
regionalt projekt som går ut på att skapa en Interaktivt Mediacenter i Regionen 
Södra Småland och att bygga en teknikgrund och en mötesplats för att arbeta 
med: 
 
• Regional Public Accesskanal – via det digitala kabelnätet och regional 

Webb-TV 
• Demokrati och kommunikation 
• Utbildning och information 
• teknisk infrastruktur för interaktiv kommunikation samt kultur och 

samhällsutveckling i regionen. 
 

Södra Småland får genom ett aktivt centrum möjlighet att bygga ett nätverk 
med verktyg inom kommunikation, som ger hela regionen kompetens att 
använda den digitala infrastrukturen i utvecklingen av samhällsfunktioner och 
näringsliv. 
 
Syftet är att undersöka möjligheterna för genomförandet av projektet. 
Förstudien behöver komma igång senast i september 2011. 
 
Projektet omfattar de två geografiska områden som både Leader-Linné och 
Leader Småland Sydost omfattar. 
 
Genom ett mediacenter i länet kan kommunerna skapa demokrati-TV genom 
att sända kommunfullmäktigemötena live på både TV och Webb, samt arkivera 
de indexerade sändningarna på fil- och eller DVD för framtida användning 
eller för att göra mötena offentliga för alla som vill. 
 
Förslag på projektplan föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delegera till arbetsutskottet att besluta i ärendet samt 
 
att informationen noteras till protokollet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 226/11, Förstudie om utveckling av 
kommunikationsverktyg och digital infrastruktur i södra 
Småland 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-16 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C har varit i kontakt med Joel Parde ordförande 
i Leader Småland Sydost. Han bekräftar att Avdi Islami varit i kontakt med 
leaderkontoret angående en förstudie för Öppna Kanalen Växjö i ett leader-
projekt.  
 
Projektet ligger inom ramen för leaders verksamhet och kommer om det 
godkänns att finansieras via kommunernas ordinarie leaderpengar. Det 
kommer att behandlas i leaderområdets styrelse för beslut så det är bra om 
man i samband med detta kan få en redovisning av medlemskommunernas 
intresse för projektet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till projektet under förutsättning att intresse finns från 
     övriga kommuner inom leaderområdet Småland Sydost. 
-----  
Sändlista 
Leader Småland Sydost 
Avdi Islami, Öppna Kanalen Växjö
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AU § 227/11 11/KS0015 
Öka antalet sysselsättningsstödstagare inom AMIE 
 
Ärendebeskrivning 
 
Försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) är tänkt att fungera som ett skyddsnät 
för den som har tillfälliga ekonomiska problem.  
 
Målet är att alla personer med försörjningsstöd ska vara i arbete eller i aktiva 
insatser inom en vecka men för att nå målet krävs, med dagens lokala arbets- 
marknad, att praktikplatser snarast inrättas inom arbetsmarknadsenheten 
(AMIE). 
AMIE:s utbud av sysselsättningsåtgärder/praktikplatser utgör bara en 
komplettering till arbetsmarknadens ordinarie åtgärder för arbetslösa. 
 
Socialnämnden beslutar 2011-06-15 § 80 att hos kommunstyrelsen begära att 
ett betydligt ökat antal sysselsättningsplatser för försörjningsstödstagare 
anordnas inom arbetsmarknadsenheten AMIE. 
 
Tina Qvist, arbetsmarknadsenheten, IFO-chef Anna Flink samt en social- 
sekreterare har gemensamt kommit överens om att prova en grupp på max sju 
personer. IFO finansierar arbetsmarknadsenheten med 150 kronor per person 
per närvarodag.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att hänskjuta socialnämndens begäran till den framtida organisations- 
     översynen inom arbetsmarknadsenheten. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 228/11 
KS § 239/07   07/KS0125 
Offentliga miljöer i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Turismansvarig Stine Breum Appelqvist föredrar ärendet. 
 
Den offentliga miljön i Torsås kommun fungerar som ett skyltfönster. Den 
visar hur vi ser på vårt värdskap och vilken vikt vi lägger vid dessa frågor. Om 
vi framgångsrikt ska kunna marknadsföra Torsås som attraktivt för besökande 
och presumtiva invånare, måste mötet med verkligheten överensstämma med, 
eller allra helst, överträffa förväntningarna. Hur det ser ut på våra stränder, 
vandringsleder, gator och andra platser där allmänheten vistas är inte bara en 
angelägenhet för turistansvarig eller Kommunal-teknik. Besökaren ser på 
Torsås kommun som en helhet – från stranden till affären och cykelleden – 
den offentliga miljön är en angelägenhet för alla. Om den sköts på ett 
tillfredsställande sätt så ”märks” den inte. 
 
Men på senare tid har allt fler, såväl invånare, näringsidkare, politiker som 
besökare, påtalat brister i skötseln av bland annat stränder och andra offentliga 
miljöer i Torsås kommun. Många av dessa brister finns redovisade i det förslag 
som turismansvarig har gjort angående den offentliga miljön. Problematiken 
presenterades för arbetsutskottet 2007-06-12. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12: 
 
att uppdra åt tekniska nämnden att upprätta ett förslag med minst två  
     ambitionsnivåer på skötsel av den offentliga miljön. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-16 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson informerar tekniska nämnden  
2011-06-28 vilka åtgärder som utförts för att förbättra den offentliga miljön i 
kommunen.  
 
Förvaltningen har under en fyraårsperiod investerat cirka 2,5 mkr fördelat på 
kommunala badplatser, parkmiljöer, lekplatser, planteringar, småbåtshamnen 
samt handikappanpassningar. 
 
I och med detta är den högre ambitionsnivån som turismansvarige efterfrågade 
i sin skrivelse daterad 2007-08-16 i stort sett uppnådd. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 40  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 228/11, Offentliga miljöer i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna och notera informationen från avdelningschef Tommie  
     Sigvardsson. 
-----  
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AU § 229/11 
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 2010-08-10: 
 
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. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-16 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Perssons utredning av ärendet. 
 
Innebörden av avtalet är att kommunen arrenderar markytor som endast får 
användas för fritidsändamål för allmänheten. Av senare kommunala beslut 
framgår det att fritidsändamålet till funktionen är badplats. 
 
Arrendeområdets gräns är markerat på till avtalet bilagd karta, den större yttre 
markerningen. Inom den inre mindre markerade ytan får nödvändiga fasta 
anläggningar lokaliseras till exempel parkeringsplats. 
 
Enligt avtalet ansvarar kommunen för skötsel avseende renhållning, allmän god 
skötsel och trafik- och parkeringsytor. 
 
Norra Kärrs stugförening har efter beslut i tekniska nämnden 2004-05-28 § 64 
och 2009-05-19 § 62 skötselavtal med tekniska nämnden avseende åtaganden i 
arrendeavtalet. Detta avtal löper till och med 2015-05-31, samma löptid som 
arrendeavtalet. Ersättning utgår med 12 500 kronor per år från och med 2009. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 229/11, Uppsägning av avtal, Skäppevik 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 2006-05-16 § 122 behovet av 
sanering av ej kommunala badplatser bland annat Skäppevik. 
 
Tekniska nämnden behandlade samma ärende 2006-06-19 § 87 och beslutade 
att badplatserna Fulvik, Badudden, Dalskär och Iglasjön från och med 2006 
ska vara fullt utrustade kommunala badplatser. Vad avser Skäppevik ska den 
skötas enligt arrendeavtalet. 
 
Tekniska nämndens ställningstagande i frågan om uppsägning av arrendeavtalet 
är den att det inte finns någon anledning för kommunen att arrendera detta 
markområde då avsikten genom kommunala beslut är att Skäppevik inte är en 
kommunal badplats. 
 
Om kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ändå finner det nödvändigt att 
utreda huruvida detta ska vara en kommunal badplats (betydligt högre drifts- 
kostnader) bör ändå det 25-åriga arrendeavtalet sägas upp alternativt förhandlas 
om på grund av den långa löptiden. 
 
Dan Palmér har inkommit till kommunstyrelsen önskemål om att förhandla 
om kommunens arrende samt eget eventuellt avyttrande om strandstycke på 
Norra Kärr 1:18. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att säga upp arrendeavtalet eftersom det inte finns någon anledning för  
     kommunen att arrendera detta markområde då avsikten genom kommunala  
     beslut är att Skäppevik inte är en kommunal badplats. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 230/11 
KS § 187/11 10/KS0242 
Köpeavtal, del av Spelet 11      
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger på köpeavtal med Ulf Bergström och Dorothy Sjöholm 
gällande del av Spelet 11 i Bergkvara. 
 
Fastigheten har en areal på cirka 1 344 kvm som försäljes i befintligt skick för 
en köpesumma av 67 200 kronor. Köparen ska på fastigheten uppföra ett 
bostadshus för permanentboende. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-08-09: 
 
att delegera till arbetsutskottet att besluta om försäljning av fastigheten på  
     del av Spelet 11. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-16: 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att arbete pågår för att lösa 
utfarten till grannfastigheten vilket kan påverka den del av fastigheten som Ulf 
Bergström och Dorothy Sjöholm vill köpa. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till att försälja fastigheten del av Spelet 11 till Ulf  
     Bergström och Dorothy Sjöholm, men att avvakta med försäljningen tills  
     utfarten är klar för grannfastigheten. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 231/11 
KS § 204/11    11/KS0151 
Ledamot till Brandstodsbolagets stiftelse för kultur och 
hembygd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen Östergötland har 2011-02-14 mottagit en ändringsanmälan 
gällande Brandstodsbolagets stiftelse för kultur och hembygd. För att 
ändringen ska kunna registreras i stiftelseregistret ska uppgifter om vem som 
har utsett vilka ledamöter skickas till Länsstyrelsen Östergötland. 
 
I stiftelsens stadgar D § 6 framgår det att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. 
En ledamot ska utses av Länsförsäkringar, en av kommunstyrelsen i Torsås 
kommun och de tre övriga av styrelsen själv. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-08-09: 
 
att arbetsutskottet uppdras att utse en representant. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse Christofer Johansson, C som ledamot i Brandstodsbolagets stiftelse för  
     kultur och hembygd. 

-----                       
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 232/11 
AU § 398/10   10/KS0229 
Skrivelse, bevara kulturlandskapet i Ragnabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Jan-Erik Persson, Torsås gällande att bevara kulturlandskapet i 
Ragnabo föreligger. 
 
Jan-Erik Persson vill att man stoppar planerna på att bygga bostäder i Ragnabo 
och bevara det vackra kulturlandskapet. 
 
Inom detta område finns ett rikt djur- och fågelliv. De vilda växterna och den 
biologiska mångfalden måste skyddas. Strandskyddet måste bevaras. 
 
Jan-Erik vill att Torsås kommun upprättar en plan för att skydda tätortsnära 
strövområden. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden för behandling. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-08-16 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Perssons behandling. 
 
I översiktsplanen tar kommunen ställning till en rad utvecklingsområden 
utefter kusten. Kustområdet som sådant är en miljö där kommunen vill 
undersöka om det finns förutsättningar för nybyggnation och/eller 
komplettering av befintliga bebyggelseområden. 
 
De utvecklingsområden som tas upp i översiktsplanen kan antingen belysas i 
särskilt fördjupning av översiktsplanen eller genom tematiska tillägg till 
översiktplanen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är den kommunala instans som initierar dessa 
planarbeten, oftast genom att bygg- och miljönämnden får ett formellt plan- 
uppdrag. 
 
Avsikten är då att utreda mer detaljerat vilka värden som ska beaktas särskilt. 
Natur-, kultur-, turism- och friluftslivets utveckling samt med eventuell 
utveckling för ny- och/eller kompletterande bostadsbebyggelse. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 232/11, Skrivelse, bevara kulturlandskapet i 
Ragnabo 
 
Således kan en fördjupad planutredning även innebära att kulturlandskapets 
värde ger vid handen att ny- och/eller kompletterande bebyggelse inte kan 
genomföras. 
 
Översiktsplanen är överklagad men kommer förmodligen att vinna laga kraft 
inom kort. Då kommer kommunen att ta ställning till hur arbetet med 
översiktsplanen ska fortskrida. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
enligt samhällsbyggnadschefens yttrande samt informera Jan-Erik Persson om 
att en fördjupad analys av områdena måste göras innan det kan bli aktuellt med 
byggnation. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 233/11 
AU § 299/10   10/KS0181 
Ansökan om kommunal skötsel av badplats i Södra Kärr 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden har tidigare 2009-12-15 § 155 avslagit Södra Kärrs 
Samfällighetsförenings ansökan om kommunal skötsel av badplats i Södra 
Kärr. 
 
Bidrag har beviljats från Leader Sydost för att kunna bygga upp en komplett 
badplats. Villkoren för att betala ut bidraget är att det ordnas skötsel av den 
färdigställda badplatsen.  
 
I samband med den kommunala vatten/avloppsledning som kommer vill 
Samfällighetsföreningen att ett avlopp kopplas till den befintliga byggnaden vid 
badplatsen. Även skötsel och soptömning utförs regelbundet av kommunens 
anställda samt att badplatsen åter blir utmärkt på turistkartan. 
 
I ansökan finns bilagt projektplan till Leader Sydost samt tekniska nämndens 
beslut 2009-12-15 § 155. 
 
Enligt ordförande finns inget bidrag beviljat från Leader Sydost. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-29: 
 
att avslå ansökan samt 
 
att överlämna ärendet till tekniska nämnden för behandling. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-08-16: 
 
Tekniska nämnden har tidigare 2009-12-15 § 155 avslagit Södra Kärrs 
Samfällighetsförenings ansökan om kommunal skötsel av badplats i Södra 
Kärr. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-06-28 § 71 att vidhålla tidigare beslut om 
avslag på kommunal skötsel av badplatsen i Södra Kärr samt eftersom det inte 
är någon kommunal badplats anses det tillräcklig service med befintliga TC och 
ett sopkärl som även är avsett för vandringsledens besökare. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 233/11, Skötsel av badplats, Södra Kärr 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå ansökan, eftersom det inte är någon kommunal badplats anses det  
     tillräcklig service med befintliga TC och ett sopkärl som även är avsett för  
     vandringsledens besökare. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 234/11 11/KS0157 
Socialt företag i Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomas Stjernquist fotograf och socialterapeut, Claes Olsson företagare och 
utbildare, Hannes Hirsch hantverkare med vikingatid som specialitet och 
Norbert Kuus keramiker och socialterapeut informerar om en eventuell 
framtida utveckling av Olssonska gården för arbetslösa och andra behövande. 
 
I huvudbyggnaden är det tänkt att caféet ska fortsätta men kompletteras med 
en ekologisk mindre restaurang. Samt butik för lokalproducerad mat, hantverk, 
konst och andra produkter. 
 
I magasinet är det tänkt att drivas en keramikverkstad för lättare handikappade 
människor och arbetslösa. 
 
I fotoateljén är det tänkt att marknadsföring ska skapas och distribueras 
digitalt. Även en webbshop ska finnas. 
 
I ladan finns det tankar på att bygga en verkstad för hantverk och målarföretag 
med äldre tekniker. 
 
Ambitionen är att de som kommer in i detta projekt ska finna sin väg ut på en 
ny arbetsmarknad genom att så småningom starta egna små företag, antingen 
själva eller tillsammans med andra som de skapat kontakt med här. 
 
Definition social företag 
 
• har som ändamål att integrera människor som har svårt att få ett arbete på 

dagens arbetsmarknad i samhälle och arbetsliv 
• skapa delaktighet för medarbetare genom ägande, avtal eller på annat väl 

dokumenterat sätt 
• i huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknande verksamheter 
• är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet 
• binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och 

samhällets behov av tjänst 
• driver affärsverksamhet där medarbetare och deras förutsättningar står i 

centrum. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 235/11 10/KS0146 
Redovisning av förstudie Vindexpo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Konsult Rune Franzén redovisar förstudie Vindexpo – Sydöstra Sveriges 
kunskapsplatser för vindbruk.  
 
Förstudien ska analysera möjligheten att utveckla Vindkraftsexpo i Bergkvara 
till Vindexpo – Sydöstra Sveriges kunskapsplatser för vindbruk.  
 
Målet med satsningen bygger på den vision som tagits fram som ett första steg 
i en utveckling av vindkraftsexpon i Bergkvara. Man vill verka för en positiv 
utveckling av vindkraft som ett led i att gå mot en fossilbränslefri energi-
användning. 
 
Expon ska vända sig till industrin, projektörer, köpare och säljare. Andra 
målgrupper är elever i grundskolan, gymnasiet och högskolan. Offentliga 
sektorn såsom olika myndigheter, kommuner och politiker kan dra nytta av ett 
ställe där kunskapen är samlad. Sist men inte minst ses allmänheten som en 
stor och betydelsefull målgrupp. 
 
Resultatet visar att omfattande utbyggnad av vindkraft planeras i sydost både 
till land och havs. Inom näringslivet pågår förberedelse för att bli nya 
leverantörer. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utifrån förstudien bjuda in intressenter för en diskussion om ett eventuellt   
     framtida vindkraftsexpo i Bergkvara. 
-----  
Sändlista 
Kommunchef Jan Darrell



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 av 40  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
AU § 236/11   11/KS0148 
Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger på riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att samtliga nämnders reglemente ska få en enhetlig profil, 
 
att komplettera stycket E-post hantering med ”förvaltningscheferna ansvarar för att  
    IT-personalen meddelas vid nyanställningar och anställningar som upphör”, 
 
att översända förslaget på riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering till 
     nämnderna för synpunkter samt 
 
att synpunkter lämnas till kommunkansliet senast 2011-09-30. 
-----  
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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AU § 237/11 
KF § 203/10   10/KS0232 
Medborgarförslag – Namnförslag på vägen ner till Torshammar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande namnförslag på den väg som går ner till 
Torshammar föreligger från Jan-Olof Olsson, Torsås. 
 
Sture Petersson som nyligen gick bort var ett föredöme som idrottsledare och 
eldsjäl i Torsås GOIF under många år. Otaliga var de timmar som han 
tillbringade på Torshammar.  
 
Jan-Olof tycker att han minne bör hedras genom att vägen ner till Torshammar 
döps till Sture Peterssons väg. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-16 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-06-14 § 103 att vägen mellan rondellen 
till idrottsplatsen Torshammar namnges med Sture Peterssons väg. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till bygg- och miljönämndens beslut 2011-06-14 § 103 anses  
     härmed medborgarförslaget besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 238/11 
KF § 71/11   11/KS0118 
Medborgarförslag – Fyll upp svackan mellan sporthallen och 
Hembygdsparken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att fylla upp svackan mellan sporthallen och 
Hembygdsparken för att förhindra framtida översvämningar som drabbade 
Sahara och hyreshusen vid Allfargatan senaste vintern föreligger från Conny 
Gustavsson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-05-30: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden och bygg- och miljö- 
     nämnden för yttrande. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 239/11 
KF § 72/11   11/KS0126 
Medborgarförslag – Utvärdering av redan gjorda 
vindkraftsetableringar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande utvärdering av redan gjorda vindraftsetableringar 
föreligger från Arwo Pajusi, Fastlycke med flera. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-05-30: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden för yttrande. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 240/11 
KS § 141/10 
AU § 157/10  

AU § 401/09  
KF § 99/09 
KS § 230/09 
AU § 287/09 
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 
förberedelsearbetet 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 2009-05-26: 
 

att överlämna motionen till kommunchefen och flyktingsamordnaren för 
beredning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 240/11, Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-08-25 
 
Kommunchef Tommy Nyberg och redovisar svar på de frågor som ställts i 
motionen från Kristdemokraterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet. Se vidare aktbilaga.  
Kommunchefen efterhör med ledamöterna om tidpunkt och vilka som vill 
följa med på besök i bland annat Mörbylånga kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-08-25 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar som sitt eget. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-01 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 

att godkänna upprättat svar som sitt eget, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-09-23 
 
Christer Andersson, FP, motionen som lämnats in, är ett yrkande, om att 
Torsås kommun så snart som möjligt startar förberedelsearbete med att ta 
emot ensamkommande flyktingbarn och inte någon frågeställning. 
Kommunstyrelsen ska också besöka två grann- kommuner som tar emot 
ensamkommande flyktingbarn, vilket inte är gjort och yrkar därför återremiss 
av ärendet. 
 
Lena Gustafsson, V med instämmande av Sabina Masinovic, S och Henrik 
Nilsson Bokor, S yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 
vidare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan återremiss av ärendet eller att avslå 
återremissen finner hon att kommunfullmäktige beslutat att återremittera 
ärendet med motivering att ärendet inte är färdigberett. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 240/11, Motion – Ensamkommande flyktingbarn 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-09-23: 
 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motivering att ärendet inte  
     är färdigberett. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27: 
 

att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att bjuder in motionärerna för ett  
     förtydligande av kommunfullmäktiges beslut 2009-09-23. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att ärendet ligger kvar för beredning, i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-05-04: 
 
att ärendet utgår för fortsatt beredning i kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-08-16 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-06-13 § 80 att teckna överenskommelse 
med Länsstyrelsen i Kalmar län om mottagande av femton flyktingar och andra 
skyddsbehövande samt att utreda möjligheterna att ta emot ensamkommande 
barn och unga i mindre omfattning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13 § 80 anses  
     härmed motionen besvarad. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 241/11 
AU § 152/10  
KF § 28/10   10/KS0056 
Motion – VA-avgifter med mera för fritidsområdena mellan 
Djursvik och Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att kommunen snarast fattar bindande 
beslut om villkoren för övertagande av aktuella gemensamhetsanläggningar för 
VA så att berörda stugägare i god tid före den ofrånkomliga VA-taxehöjningen 
kan fatta sina beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-04-27: 
 
att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-08-16: 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-04-21 § 47 att inleda förhandlingar med 
Kroka-Påbonäs samfällighetsförening, Norragårdens samfällighet och Ragnabo 
Miljö- och samfällighetsförening för anslutning till det kommunala VA-nätet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 att fortsätta arbetet med kostnads-
utredning och förhandling angående eventuell anslutning till kommunens VA-
verksamhetsområde samt att avvakta med beslut i frågan till det att tilldelnings-
beslut angående VA söder Bergkvara är fattat. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-06-28 § 59 att avvakta med beslut till ut- 
byggnaden VA söder Bergkvara är färdigställt. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta med beslut tills utbyggnaden VA söder Bergkvara är färdigställt, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 242/11 
AU § 338/10 
KF § 106/10   10/KS0182 
Motion - Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, KD hemställer i en motion att Torsås kommun ansöker om 
medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 
 
Det uthålliga samhället definieras enligt fyra grundvillkor för 
kretsloppsprincipen och skall eftersträvas vid kommunal beslut. 
 
1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. 
2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. 
3. Undanträngning med fysiska metoder. 
4. Och i det samhället hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina 

behov. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2010-09-29: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden, socialnämnden,  
     tekniska nämnden samt bildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-08-16 
 

 Socialnämnden 2010-11-07 § 122 
 

Tar inte ställning till medborgarförslaget då det är svårt att se vad det skulle 
innebära för socialnämndens verksamhet. 

 
Bildningsnämnden 2011-03-21 § 34 

 
Bildningsnämnden beslutar att ställa sig positiva till motionen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 242/11, Motion - Medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner 
 
Bygg- och miljönämnden 2011-06-14 § 105 

 
Om kommunen går med i Sveriges Ekokommuner åtar sig kommunen bland 
annat att: 

 
• utse en politiker och en tjänsteman som kontaktperson 
• avsätta tid för att närvara vid möten med föreningen 
• bidra med den årliga medlemsavgiften cirka 4,5 tkr 
• vara aktiv och delta på de olika seminarier och utbildningar som föreningen 

anordnar varje år. 
 

Torsås kommun är genom bygg- och miljönämnden med i Miljöresurs Linne, 
som är en nationell förening men med tyngdpunkt på Småland, Blekinge med 
liknande verksamheter, en arena för miljö och hållbar utveckling. Noteras kan 
också att miljöresurs Linne har idag ett etablerat samarbete med Sveriges 
Ekokommuner. 

 
Avvakta med medlemskap i Sveriges Ekokommuner och istället försöka 
medverka mer i redan befintliga nätverk såsom Miljöresurs Linne. 

 
Tekniska nämnden 2011-06-28 § 73 

 
Ställer sig bakom bygg- och miljönämndens beslut att avvakta med 
medlemskap i Sveriges Ekokommuner och istället försöka medverka mer i 
redan befintliga nätverk såsom Miljöresurs Linne. 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 
att det miljöarbete som pågår i Miljöresurs Linne, som är en nationell förening  
     men med tyngdpunkt på Småland, Öland, Blekinge med liknande  
     verksamhet och som täcker en stor del av målen för miljö och hållbar  
     utveckling anses härmed motionen besvarad. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 243/11 
AU § 35/11 
KF § 13/11 10/KS0127 
Motion – Gullabo Prästgård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Åke Ehrnborg, MP hemställer i en motion att kommunstyrelsen snarast ger 
Torsås Fastighets AB i uppdrag att ta in anbud på renovering/ombyggnad av 
Gullabo Prästgård till förskoleverksamhet samt att under denna period får inte 
Prästgården sättas ut till försäljning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-01-24: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-02-08: 
 
att inhämta synpunkter från bildningsnämnden på inlämnad motion gällande  
     Gullabo Prästgård. 
 
Arbetsutskottets beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastigheten Gullabo Prästgård är såld och inaktuell, anses motionen härmed  
     besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 244/11 
AU § 114/11 
KF § 37/11   11/KS0088 
Motion – Kommunfullmäktiges dagordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Lena Gustafsson, V hemställer i en motion att enkla frågor, 
interpellationer och motioner ska ligga först på kommunfullmäktiges 
dagordning. 
 
I Torsås kommun avslutas alltid kommunfullmäktiges dagordning med enkla 
frågor, interpellationer och motioner. Vänsterpartiets förslag är att dess ska ligga 
först på dagordningen. 
 
Detta ska öka allmänhetens intresse och engagemang samt även göra att större 
utrymme ges i lokaltidningarna för frågorna. 
 
Vid fullmäktigesammanträden med få ärende finns utrymme för att fördjupa 
kunskaper och information rörande speciella teman, exempelvis äldreomsorg 
eller folkhälsopolitiska frågor. 
 
Ett annat förslag är att information om kommunens reglementen och 
delegationsordningar vid det politiska nämnds- och styrelsearbete kunde ske i 
samband med fullmäktigesammanträde. Detta alternativ skulle vara betydligt 
billigare än att anordna en heldag med inhyrda konsulter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-03-28: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-04-12: 
 
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för yttrande samt 
 
att även inhämta synpunkter från partigrupperna. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-08-16 
 
Kommunfullmäktiges presidiums svar på motionen: 
 
Frågor och interpellationer tidigareläggs som en stående punkt på 
dagordningen. 
Motioner läggs som tidigare i slutet på dagordningen.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 244/11, Motion – Kommunfullmäktiges 
dagordning 
 
Härmed anses motionen besvarad. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa fullmäktige presidiets svar på motionen, att frågor och  
     interpellationer tidigareläggs som en stående punkt på dagordningen samt 
 
att motioner läggs som tidigare i slutet på dagordningen, 
 
att härmed anses motionen besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 245/11   11/KS0158 
Information, Lagen om Valfrihet (LOV) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lagen om valfrihetssystemet (LOV) trädde ikraft 2009-01-01 och är ett verktyg 
för de kommuner och landsting som inför valfrihet och öppnar för privata 
alternativ, vilket innebär att medborgare får möjlighet att välja fritt mellan 
godkända leverantörer av vissa tjänster som den enskilde blivit beviljad av 
kommunens biståndshandläggare. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-05-30 § 69 att ställa sig bakom införande av 
LOV i Torsås kommun.  
 
Socialnämnden beslutar 2011-08-11 § 79 att ansöka om stimulansbidrag enligt 
ansökningsblankett hos Socialstyrelsen med en miljon kronor för att 
förebereda och utveckla valfrihetssystem LOV. 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar ansökningsblanketten som insänts till 
Socialstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att informationen noteras till protokollet. 
-----  
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AU § 246/11   11/KS0047 
Projektstöd Bensinmack i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län har beviljat stöd med 54,40 procent av projektets 
stödberättigande faktiska kostnader, dock högst 525 000 kronor. Beslutet avser 
ansökan om projektstöd till projektet Gullabomacken.  
Beslutet fattades 2011-06-22. 
 
Faktura daterad 2011-05-17 från PR Slamsugning AB gällande försäljning 
Containermack, 151 250 kronor inklusive mervärdesskatt föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inom ramen för Länsstyrelsens beviljade projektstöd om 525 000 kronor till 
     Gullabo Sockenstämma bevilja förskottering av medel till bensinmack i  
     Gullabo. 
-----  
Sändlista 
Gullabo Sockenstämma 
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AU § 247/11   11/KS0159 
Provfiske av signalkräftor i Vallmansgöl  
 
Ärendebeskrivning 
 
Vattenrådet för Grisbäcken, Bruatorpsån och Brömsebäcken har en arbets- 
grupp som har fokus på fisk i Bruatorpsån.  
 
Arbetsgruppen har beslutat att arbeta med fokus på vandringshinder och att 
möjliggöra att fisken kan vandra upp i Bruatorpsån. Ett av de vandringshinder 
som fiskarbetsgruppen är särskilt intresserade av är Vallmansgöl. Detta 
vandringshinder är ett av flera hinder upp i systemet runt Tjärekullaån och 
Ulvsjön som enligt Länsstyrelsen fungerar som en skyddsbarriär mot att 
signalkräftan ska ta sig fram till de vatten där flodkräftorna finns och smitta 
dem med kräftpesten. Flodkräftan är en prioriterad art som är värd att bevaras. 
 
Länsstyrelsen har kontaktats och inget tillstånd krävs i detta sammanhang. 
Fiskrättsinnehavaren måste däremot ge sitt tillstånd till provfiske av kräftor. 
Fiskrättsinnehavaren till gölen är Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun tillika fiskrättsinnehavare till gölen godkänner provfiske av  
     signalkräftor i Vallmansgöl. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 
 


