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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 134 - 151      
 

§ 134 Upphandling av städentreprenad i Torsås kommun  
§ 135 Övningsfält för räddningstjänsten   
§ 136 Delgivningsärende    
§ 137 Kurser och konferenser 
§ 138 Arbetsutskottets sammanträde   
§ 139 Lantmäteriförrättning del av Kajan i Bergkvara  
§ 140 Anmälan icke bygglovspliktig åtgärd    
§ 141 Medborgarförslag – Flytta busshållplats, Kalmarvägen 
§ 142 Medborgarförslag – Översyn av vattendragen  
§ 143 Medborgarförslag – Trafikseparerad cykel- gångväg 
§ 144 Digital kompetens    
§ 145 Minskade statsbidrag i samband med genomförande av Gy2011 
§ 146 Samråd samt svar, markförlagda kablar vid Kvilla  
§ 147 Kommunledningen informerar 
§ 148 Nyttjanderättsavtal, Bergkvara hamn 
§ 149 Nytt avtal med Möre resurscentrum   
§ 150 Projekt – Service skapar nätverk 
§ 151 Förvärv av Skytteholmen  
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AU § 134/12   11/KS0138 
Upphandling av städentreprenad i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef tillika inköpschef Kent Frost informerar om pågående 
upphandling av städentreprenad i Torsås kommun. 
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § SekrL. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen om pågående upphandling av städentreprenad i 
     Torsås kommun. 
-----  
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AU § 135/12 
KS § 326/11 
AU § 358/11   11/KS0072 
Framställan gällande övningsfält i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan några år bedriver räddningstjänsten intern och extern utbildning på 
kommunens mark på Norra Tång vägen. Marken ligger på del av Torsås 2:42 
och omfattas av cirka 3 800 kvm. Övningsfältet är nödvändigt för att kunna 
bedriva extern utbildning på ett tryggt och säkert sätt samt för att kunna 
bibehålla och utveckla kompetensen hos förbundets operativa personal. 
 
Räddningstjänsten har med tiden utvecklat övningsfältet med containersystem 
och andra för verksamheten nödvändiga byggnationer för att klara de högt 
ställda utbildningskrav som finns.  

 

Det som räddningstjänsten idag inte är nöjda med är framförallt två saker: 
 

1. Det behövs asfaltera en viss yta, inklusive oljeavskiljare för att kunna  
      omhänderta det kemikaliespill som blir vid övningar.  
 
Det är viktigt både för arbetsmiljön och ur miljösynpunkt. Idag kontaminerar 
eventuellt spill den mark där övningen genomförs och i ett längre perspektiv 
även grundvattnet. Ytvattnet i den intilliggande bäcken kan bli kontaminerat 
vid spill och skada det växt och djurliv som där råder. 
 

2. Det behövs el för att kunna säkerhetsställa arbetsmiljön både från den  
    externa och interna verksamheten.  
 

För att utsläppen av rökgaser ska minska vill Räddningstjänstförbundet satsa  
på gasoluppvärmning istället för att använda fibröst material. Denna 
investering avser förbundet att klara själva. 

 

Räddningstjänstförbundet yrkar med denna framställan att Torsås kommun 
genomför föreslagna åtgärder. Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 
kommer att stå för uppkomna kapital och drift kostnader. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2011-11-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun är positiva till att genomföra ovanstående investeringarna  
     på övningsfältet samt 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 135/12, Framställan gällande övningsfält i Torsås 
 
att ekonomikontoret upprättar ett förslag på hyresavtal med Räddnings-  
     tjänstförbundet Emmaboda – Torsås för del av fastigheten Torsås 2:42,  
     cirka 3 800 kvm 
 
Protokollsanteckning 
 
Roland Swedestam, S vill ha antecknat till protokollet att hyresavtalet ska 
sträcka sig över en längre tid samt att avtalet ska innehålla, att Räddnings- 
tjänstförbundet Emmaboda – Torsås löser in restvärdet om avtalet upphör. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30: 
 
att Torsås kommun är positiva till att genomföra ovanstående investeringarna  
     på övningsfältet samt 
 
att ekonomikontoret upprättar ett förslag på hyresavtal med Räddnings-  
     tjänstförbundet Emmaboda – Torsås för del av fastigheten Torsås 2:42,  
     cirka 3 800 kvm, som ska godkännas innan investeringen påbörjas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-17 
 
Ekonomichefen redovisar förslag på arrendeavtal med Räddningstjänst- 
förbundet Emmaboda – Torsås gällande ett markområde på del av fastigheten 
Torsås 2:42 cirka 3 800 kvm. 
 
Ändamålet med upplåtelsen är att bedriva övnings- och utbildningsverksamhet. 
 
Arrendeavgiften utgår med tre (3) kronor per kvm per år. 
 
Beviljade investeringar av Torsås kommun ersätts av Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda - Torsås med en kapitalkostnad motsvarande en genomsnittlig 10-
årig avskrivningstid och en räntekostnad. 
 
Offert föreligger från Asfaltbolaget gällande beläggningsarbeten av övnings-
fältet. Offerten gäller till och med 2012-05-31. 
 
Förslag framkom att komplettera arrendeavtalet med att Räddningstjänst- 
förbundet Emmaboda – Torsås ansvarar för erforderliga tillstånd för 
verksamheten. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 135/12, Framställan gällande övningsfält i Torsås 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att efter komplettering, godkänna upprättat arrendeavtal med Räddningstjänst- 
     förbundet Emmaboda – Torsås, 
 
att överlämna arrendeavtal till Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     för ställningstagande. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 136/12 12/KS0002 
Delgivningsärende      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• SmåKoms nyhetsbrev Mars 2012, 12/KS0042. 

 
• Växjö tingsrätt, dom 2012-03-30, Ansökan omändring av villkor samt 

förlängning av arbetstid och igångsättningstid (M 2415-06) vindkraft, 
Trolleboda, 12/KS0036. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningar. 
-----  
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AU § 137/12 12/KS0003 
Kurser och konferenser      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Invigning Torsås nya återvinningscentral, 2012-05-21, för allmänheten 

2012-05-26. 
 

• Tillväxtverket, Nybyggare behövs, 2012-05-31, Stockholm. 
 

• SmåKoms årsstämma, 2012-04-25, Lundsbrunn. 
 

• Kommunledningsmöte med Kalmarsunds Gymnasieförbund, 2012-05-08, 
Kalmar. 

 
• Länsstyrelsen Kalmar län, Ensam kommande asylsökande barn – 

asylprocessens olika delar och dess konsekvenser, 2012-05-24, Kalmar. 
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens presidium ordförande, 1:e och 2: vice ordförande samt 
     kommunchefen medverkar vid Kommunledningsmöte med Kalmarsunds 
     Gymnasieförbund, 2012-05-08 i Kalmar, 
 
att kommunstyrelsens ordförande medverkar i Kalmar 2012-05-24, Ensam  
     kommande asylsökande barn – asylprocessens olika delar och dess  
     konsekvenser, 
 
 att notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 138/12 12/KS0001 
Arbetsutskottets sammanträde      
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av kommunledningsmöte med Kalmarsunds Gymnasieförbund 
2012-05-08 föreslås att arbetsutskottets sammanträde 2012-05-08 börjar 
klockan 13.00. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att arbetsutskottets sammanträde 2012-05-08 börjar klockan 13.00. 
-----  
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AU § 139/12 12/KS0089 
Lantmäteriförrättning del av Kajan i Bergkvara      
 
Ärendebeskrivning 
 
För att kunna genomföra stängning av utfarterna mot E22:an inom kvarteret 
Kajan ska fastigheterna utmed E22:an tillföras överbliven mark av Bergkvara 
2:1 mellan den nyanlagda vägen och kvartersgränsen för kvarteret Kajan. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in till en lantmäteriförrättning för att reglera området Kajan enligt  
     ovan.  
-----  
Sändlista 
Roy Gustafsson, Lantmäteriet 
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AU § 140/12 12/KS0084 
Anmälan icke bygglovspliktig åtgärd      
 
Ärendebeskrivning 
 
Tidigare har Torsås kommun beslutat att tillbyggnader med 50 % av 
ursprunglig byggnadsyta inte kräver bygglov. 
 
Gällande byggnadsregler för byggnation gäller men någon kontroll av att dessa 
följs är inte möjlig eftersom man inte vet att byggnationen utförs. Detta kan 
accepteras vid mindre tillbyggnader av enkel art till exempel inglasad altan. Idag 
finns det inte någon övre gräns på antalet kvadratmeter tillbyggd yta som får 
göras. Detta bör begränsas till en rimlig nivå cirka 30 kvm. 
 
Vissa åtgärder är anmälningspliktiga och är reglerade i Plan- och bygglagen eller 
i Plan- och byggförordningen till exempel förändring på bärande stomme, 
avlopp, eldstad med mera. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2012-03-14 § 26 föreslå kommunfullmäktige 
att utifrån de synpunkter som framförts ovan ändra så att anmälan icke 
bygglovspliktig åtgärd införs för tillbyggnader större än 30 kvm utanför 
sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagda områden. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ändra så att anmälan icke bygglovspliktig åtgärd införs för tillbyggnader  
     större än 30 kvm utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagda  
     områden.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 141/12 
KF § 70/11   11/KS0117 
Medborgarförslag – Flytta busshållplats på Kalmarvägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att flytta busshållplats på Kalmarvägen mitt emot 
Mariahemmet i riktning mot Söderåkra till gräsytan utanför OKQ8 föreligger 
från Conny Gustavsson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-30: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-17 
 
Torsås Fastighets AB ska i samband med renoveringen av Torskolan göra en 
översyn av parkeringsytorna och därmed flödet av skolskjutstrafiken till och 
från skolområdet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-03-13 § 43 att i avvaktan på resultat av 
Torsås Fastighets översyn av parkeringsytorna hänskjuta frågan om flyttning av 
busshållplatser och eventuellt anläggande av fil för vänstersvängande trafik in 
på Lunnagatan, på framtiden samt att uppmana Torsås Fastighets AB att i 
avvaktan på utredningen göra en översyn av ut- och infarter till parkeringen vid 
Torskolan. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2012-03-13 § 43 anses  
     härmed medborgarförslaget besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 142/12 
AU § 365/11 
KF § 154/11   11/KS0209 
Medborgarförslag – Översyn av vattendragen i kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Sigurd Mellström, Torsås att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att göra en översyn av 
vattendragen i kommunen och medverka till att åtgärder vidtas där rensningar 
och eventuella breddningar kan behövas. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-24: 
 
att medborgarförslag – översyn av vattendragen i kommunen överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-08: 
 
att överlämna medborgarförslag – Översyn av vattendragen i kommun till  
     bygg- och miljönämnden och Vattenrådet för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-17 
 
Yttrande från vattenrådet daterat 2012-04-03: 
 
Gärna en inventering av samtliga vattendrag. En inventering som går ut på att 
titta på helheten, där både nuvarande situation och framtida scenario beaktas. 
 
Stan Weyns förslag till yttrande från tekniska nämnden 2012-01-18 § 7: 
 
Bygg- och miljönämnden bedriver idag utredning och utveckling av en 
integrerad vattenförvaltningsstrategi av en integrerad vattenförvaltningsstrategi 
för Torsås kommun. Detta arbete samordnas med de vattenåtgärder som 
löpande planeras och utförs inom kommunens tekniska verksamhet. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bjuda in Stan Weyns och Pernilla Landin till kommunfullmäktige för en  
     redovisning av ärendet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 142/12, Medborgarförslag – Översyn av vatten-
dragen i kommunen 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att rensa vattendragen med hänvisning till vattenrådets och Stan  
     Weyns yttrande samt  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 143/12 
KF § 22/12   12/KS0052 
Medborgarförslag – Trafikseparerad cykel- gångväg till och från 
Dalskärs camping, båthamn och badplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Ulf Bergström och Dorothy Sjöholm, 
Bergkvara, att asfaltera del av gång- och cykelväg enligt bilagd karta.   
  

   Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslag – Trafikseparerad cykel- gångväg till och från Dalskärs  
     camping, båthamn och badplats överlämnas till tekniska nämnden för  
     beredning, därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-17 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-03-13 § 36 att hänvisa till projekt Vision 
Bergkvara där gång- och cykelvägen utmed Dalskärsvägen är med som ett del- 
projekt och medborgarförslaget kommer där att tillmötesgås. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till projekt Vision Bergkvara där gång- och cykelvägen  
     utmed Dalskärsvägen är med som ett delprojekt och medborgarförslaget  
     kommer där att beaktas samt 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 144/12   11/KS0133 
Digital kompetens 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Kalmarsunds Gymnasieförbund daterad 2012-03-27 
gällande återtagande av framställan om medel för satsning Digital kompetens. 
 
Mot bakgrund av årsredovisning 2011, där förbundets resultat är 25 834 tkr, 
beslutade förbundsstyrelsen 2012-03-01 att disponera 21 960 tkr av 2011 års 
överskott för kommande satsning Digital kompetens. 
 
Med anledning av ett mycket gott ekonomiskt resultat 2011, drar förbunds-
styrelsen således tillbaka äskandet om ett utökat medlemsbidrag för åren 2013-
2015. 
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera skrivelsen gällande återtagande av framställan om medel för satsning  
     Digital kompetens. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 145/12   12/KS0037 
Minskade statsbidrag i samband med genomförande av GY2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Kalmarsunds Gymnasieförbund daterad 2012-04-02 
gällande minskade statsbidrag i samband med genomförandet av Gy 2011. 
 
Staten har lagt omfattande besparingar på gymnasieskolan i samband med 
genomförandet av Gy2011 och enligt budgetpropositionerna 2011 och 2012 
genomförs de statliga besparingarna på gymnasieskolan enligt följande: 
 
- 2012 – 675 mkr 
- 2013 – 895 mkr 
- 2014 – 1 360 mkr 
- 2015 – 1 930 mkr 
 
Därefter ligger besparingarna kvar på denna nivå. 
 
Förbundsstyrelsen vill betona vikten av att medlemskommunerna inte full- 
följer de statliga besparingarna på gymnasieskolan 2013 – 2015. Beräkningarna 
från finansdepartementet sida är för lösliga och bygger inte på empirisk grund. 
Gymnasieförbundet begär därför att inte några neddragningar verkställs förrän 
det finns ett faktabaserat underlag där kostnaderna är räknade från grunden 
för kommande gymnasieorganisationen som helhet – inte utifrån förvänt-
ningar på marginaleffekter. 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbund gör således en helt annan bedömning än 
statsmakterna och hävdar att besparingarna får en mycket negativ inverkan på 
skolan. Bedömning är att reformen snarare innebär ökade kostnader till följd 
av bland annat fler nationella inriktning. 
 
Med anledning av budgetarbetet intensifieras inför 2013 och den ekonomiska 
planeringen 2014 – 2015, har förbundsledningen för avsikt att inbjuda 
samtliga kommunstyrelsernas presidier och ekonomichefer under april månad. 
 
En naturlig frågeställning är hur medlemskommunerna i Kalmarsunds 
Gymnasieförbund kommer att hantera de fortsatta statliga neddragningarna 
2013, 2014 och 2015. 
  
Fortsättning 
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Fortsättning § 145/12, Minskade statsbidrag i samband med 
genomförande av GY2011 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet hänskjuts till efter kommunledningsmötet med Kalmarsunds  
     Gymnasieförbund 2012-05-08. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 25  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 146/12   12/KS0087 
Samråd samt svar, markförlagda kablar vid Kvilla 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samråd enligt miljöbalken för planerade 2 x 20 kV markförlagda kablar vid 
Kvilla för vindkraftsanslutning i Torsås kommun. 
 
Green Extreme AB har tillstånd att bygga och driva en vindkraftpark vid 
Kvilla utanför Torsås. För att överföra elektriciteten som vindkraftverken 
kommer att producera, avser E.ON Elnät Sverige AB att anlägga två stycken 
20 kV kablar från vindkraftparken till transformatorstationen Bergkvara som 
ligger sydost om Torsås samhälle. 
 
Samrådsyttrande daterad 2012-04-05 föreligger från miljöinspektör Hanna 
Gustafsson. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera samråd och samrådsyttrande gällande planerade 2 x 20 kV  
     markförlagda kablar vid Kvilla för vindkraftsanslutning i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 147/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om: 
 
• Olssonska gården. För att verksamheterna ska kunna använda hela huvud- 

byggnaden krävs att en brandtrappa installeras, 12/KS0029. 
 

• Sammanträffande med Leif Einarsson, ESF-rådet, Ung Drivkraft  
2012-04-20 i Jönköping. 11/KS0056. 
 

• Information till allmänheten gällande bredband, 2012-05-09 och  
2012-05-15. 
 

• Företagsbesök för kommunstyrelsens ledamöter flyttas till efter semestern. 
Besök med handlarna blir 2012-05-30 klockan 18.30 på Möre resurs-
centrum.  
 

• SCB:s befolkningsprognos kommer att redovisas på kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att infordra anbud på installation av brandtrappa 
     på huvudbyggnaden, Olssonska gården, 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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AU § 148/12   12/KS0045 
Nyttjanderättsavtal, Bergkvara Hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar förslag på ett nyttjanderättsavtal gällande Bergkvara 
hamn. 
 
Förslag framkom om att hela § 9, Övriga verksamheter ska utgå. 
 
En av intressenterna besökte arbetsutskottet informerade om deras intresse för 
att överta hamnen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande Bergkvara hamn samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2012-04-24.    
-----  
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AU § 149/12   12/KS0025 
Nytt avtal med Möre resurscentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om: 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-20 § 107 att bjuda in styrelsen för Möre 
resurscentrum med anledning av nytt avtal från och med 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet utgår och återkommer i arbetsutskottet i maj månad 2012. 
-----  
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AU § 150/12 
AU § 120/12  12/KS0081 
Projekt – Service skapar nätverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar läns landsbygd står inför stora utmaningar. Den minskande befolkning 
i flertalet av Kalmar läns kommuner, liksom länet som helhet, drabbar inte 
minst landsbygden och de mindre och mellanstora tätorterna. En minskad 
befolkning får konsekvenser för kommunernas ekonomi och möjligheterna att 
bo och verka i dessa delar av kommunen försämras eftersom underlaget för 
service och infrastruktur begränsas. För Kalmar län är satsningar på att öka 
befolkningen viktiga och en viktig del i det regionala tillväxtarbetet.  

Tillväxtanalys har i en studie konstaterat att vissa orter lyckas att öka sin 
befolkning trots hemkommunen minskar i befolkning. Det finns alltså 
möjligheter att skapa en attraktiv ort genom olika insatser. Tillväxtanalys visar 
på flera faktorer som gör att en ort kan bibehålla eller öka sin befolkning:  

• god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, 
bankomat och så vidare) 

• bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband) 

• närhet till arbetsmarknader 

• attraktivt boende (gärna nära vatten) 

• goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar, ideella 
organisationer, eldsjälar med mera). 

Tillsammans kan dessa möjligheter vända befolkningstrenden i mindre tätorter 
men det förutsätter ett samspel emellan dem. Exempelvis är idag en 
fungerande IT-struktur en förutsättning för att driva en lanthandel, eller skola, 
liksom att goda sociala strukturer är en förutsättning för att kunna återöppna 
en lokal drivmedelsstation. 

På ett initiativ från Hela Sverige Ska Leva Länsbygderådet – som representant 
för länets utvecklingsgrupper, byalag och samhällsföreningar – har Region-
förbundet ansökt om projektmedel från Tillväxtverket för att utveckla hållbara 
servicelösningar som är anpassade efter de behov och möjligheter som finns 
utanför de större tätorterna. Genom projektet görs en stor satsning som 
inbegriper hela länet. Projektet finansieras av Regionförbundet, Länsstyrelsen 
och Tillväxtverket. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 150/12, Projekt – Service skapar tillväxt 

Regionförbundet anlitar två personer på deltid som kommer att agera ”agent” 
mellan byagrupper, kommun, Regionförbund, Länsstyrelse m.fl. aktörer. En 
bred referensgrupp med representanter från Posten, Landstinget, Linné-
universitet, Boverket, Arbetsförmedlingen, Företagarna, kommunerna, 
Länsstyrelsen och Regionförbundet kommer att etableras. 

Regionförbundet vill härmed erbjuda respektive kommun att delta i projektet 
genom att välja ut en lämplig tätort att delta i projektet med samt utse en 
kontaktperson i den kommunala förvaltningen.  

Orten ska inte ha fler än 1000 invånare och det ska finnas ett intresse för 
utveckling samt till viss del uppfylla de kriterier Tillväxtanalys tagit fram. När 
samtliga tätorter valts ut, önskar Regionförbundet teckna en avsiktsförklaring 
mellan samtliga utvecklingsgrupper och kommuner samt Länsstyrelsen för att 
säkerställa engagemang och spridning av resultat och idéer.  

Projektet kommer också att arbeta parallellt med regionförbundets 
bredbandssatsning och det planerade projektet ”Vi ska bli fler”, liksom de 
landsbygdsinsatser som Länsstyrelsen ansvarar för. 
 
En kort redovisning lämnas av kommunchefen. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-04-17 kommer Christer Johansson att 
informera mer om projektet. 

Arbetsutskottets behandling 2012-04-17 
 
Projektledare Christer Johansson, Hela Sverige ska leva informerar om 
projektet. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun medverkar i projektet – Service skapar tillväxt, 

att lämplig tätort att delta i projektet är Bergkvara, 

att som kontaktperson utses kommunchefen samt 

att notera informationen från projektledare Christer Johansson. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 151/12 
AU § 116/12 
AU § 112/12   12/KS0083 
Förvärv av Skytteholmen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att Ingrid Dahlberg, 
Stockholm en av ägarna till Skytteholmen i Bergkvara efterhör om intresse 
finns att förvärva Skytteholmen. Ett annat alternativ är att kommunen betalar 
en skälig ersättning årligen för att ägarna upplåter marken för allmänna 
aktiviteter.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-20: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2012-04-03. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-03 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C har varit i kontakt med Ingrid Dahlberg och 
begärt att få ett pris på fastigheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-03: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-03 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar från möte med Lars Karlberg, en 
av ägarna till Skytteholmen i Bergkvara. 
 
Intresse finns att försälja ett området som omfattar Skytteholmen och 
”Alhagen” cirka 3 hektar för en kostnad av 200 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till kommunstyrelsen upprätta ett förslag på köpekontrakt innefattande  
     Skytteholmen och ”Alhagen” cirka 3 hektar. 
----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 
 


