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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 237 - 252 
 

§ 237 Informationsärende 
§ 238 Hemställan om markköp, del av Bergkvara 2:40  
§ 239 Avtal markdisposition, Bergkvara 2:1 
§ 240 Markköp Torsås 9:1 
§ 241 Upphäva beslut gällande markförsäljning Propsbacken 
§ 242 Ansökan bidrag, Sjöslätten   
§ 243 Kostorganisation   
§ 244 Ersättare i Kalmarsundskommissionen 
§ 245 Skrivelse gällande framtidens Torsås 
§ 246 Skrivelse gällande tillgänglighet  
§ 247 Årsredovisning Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
§ 248 Motion – Ersättning till VA-kollektivet 
§ 249 Delgivningsärende  
§ 250 Kurser och konferenser 
§ 251 Redovisning VA-plan    
§ 252 Kommunledningen informerar   
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AU § 237/12   12/KS0010 
Informationsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetssamordnare Lars Persson informerar om insatsen vid och efter 
trafikolyckan i Bidalite 2012-09-02. 
----- 
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AU § 238/12   12/KS0134 
Hemställan om markköp, del av Bergkvara 2:40 
Ärendebeskrivning 
 
Andreas Olsson hemställer om att få köpa den resterande nedre delen cirka 
500 kvm som leder från slutet av fastigheten Ragnabo 11:4 fram till Hossans 
vattenkant. Anledning till markköp är att få ett samlat helhetsintryck av 
fastigheten Ragnabo 11:4. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta från bygg- och miljönämnden gällande planbestämmelser för  
     området. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 239/12 
KS § 116/12 
AU § 133/12 
KS § 77/12 
AU § 96/12   11/KS0097 
Avtal markdisposition, Bergkvara 2:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-03-27 § 77, att upplåta mark på Stenskär för 
att anlägga ett grillhus under förutsättning att erforderliga tillstånd ansöks av 
Samhällsföreningen samt att uppdra åt kommunchefen upprätta ett 
dispositionsavtal på Stenskär med Bergkvara Samhällsförening. 
 
Förslag på avtal föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att godkänna upprättat dispositionsavtal gällande markupplåtelse på Stenskär 
     samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista 
Bergkvara Samhällsförening 
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AU § 240/12 
AU § 176/11   11/KS0123 
Förfrågan om markköp av fastigheten Torsås 9:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Växjö stift har planer på att annonsera ut fastigheten Torsås 9:1 till försäljning 
under hösten 2011. Fastigheten består av två skiften, varav huvudskiftet ligger i 
direkt anslutning till Torsås samhälle. 
 
Ett problem är att när Växjö stift säljer till juridiska personer (till exempel 
kommuner) har de krav på lämplig ersättningsmark (skogs- inägomark), detta 
för att det totala markinnehavet inte ska minska (på grund av gällande mark-
balansregler enligt jordförvärvslagen). 
 
Förfrågan föreligger från Växjö stift om Torsås kommun är intresserad av 
fastigheten Torsås 9:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-24: 
 
att en intresseanmälan lämnas angående Torsås 9:1 samt 
 
att bjuder in representanter från Växjö stift för överläggningar om fastigheten  
     Torsås 9:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Torsås kommun anmäler sitt intresse för skogskiftet intill motionsslingan. 
-----  
Sändlista 
Växjö stift 
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AU § 241/12   10/KS0172 
Upphäva beslut gällande markförsäljning Propsbacken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-12-14 § 335 att försälja till Ulrika Karlsson 
och Jon Björklund cirka 1 350 kvm mark på fastigheten Spelet 11 för 
uppförande av bostadshus, 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt med Ulrika Karlsson och Jon Björklund 
med komplettering att de servitut för ledningsrätt som belastar fastigheten  
övergår till köparen samt 
 
att bemyndiga ordförande Roland Swedestam och tillförordnad kommunchef  
att underteckna köpekontraktet. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2010-12-14 § 335 markförsäljning av  
     fastigheten Spelet 11, del av. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 242/12   12/KS0137 
Ansökan bidrag, Sjöslätten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vision Bergkvara, en sammanslutning av 13 olika föreningar, har tagit fram en 
gemensam bild av hur man vill att samhället ska utvecklas beträffande miljö 
och friluftsliv för kommuninnevånare, presumtiva nyinflyttade och turister.  En 
prioriterad del, Etapp 1, har gått vidare till genomförandefasen med 
tidsaspekten inom två år. Etapp 1 består av tre delar: 
 
o Stenskär – Finansieras genom Lions Club, Torsås (cirka 150 Tkr) och 

ideellt arbete  
o Ängaskär (det som är i vatten) – Finansieras genom Leader Sydost  

(625 Tkr) och ideellt arbete  
o Sjöslätten med strandpromenad, utegym och naturlekplats – Ansökan 

ligger hos Länsstyrelsen med Bergkvara Samhällsförening som sökande, för 
behandling i höst. 

 
Man kan byta sökande till Torsås kommun när som helst före beslutsdagen 
enligt Lillemor Jonsén på Länsstyrelsen. Det vill säga att köplatsen kvarstår. 
För länsstyrelsens del är det lika stor möjlighet att få bidrag med kommunen 
som sökande. 
  
Vision Bergkvaras förhoppning är att Torsås kommun övertar ansökan till 
Länsstyrelsen, eftersom denna del (strandpromenad, naturlekplats, utegym) är 
ett alltför stort åtagande för en liten förening. Och att det torde vara naturligt 
för Torsås kommun att äga detta handikappvänliga friskvårdsområde som i sin 
helhet byggs på kommunal mark.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överta den ansökan som inlämnats till Länsstyrelsen från Bergkvara  
     Samhällsförening, 
 
att bjuda in representanter från tekniska nämnden för fortsatt diskussion av  
     ärendet. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen 
Tekniska nämnden 
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AU § 243/12 
AU § 384/11  11/KS0210 
Kostorganisationen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi samt bildningsnämndens arbetsutskott 
upplever otydligheter med kostorganisationen vad gäller den del som lyder 
under socialförvaltningen. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2011-10-19 § 111 att vända sig till 
kommunstyrelsens arbetsutskott med en fråga kring hur kommunens 
kostorganisation ska organiseras. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-11-22: 
 
att kommunchef Jan Darrell tillsammans med Centrala ledningsgruppen 
     utreder frågan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-04 
 
Bildningschefen och socialchefen har haft möte med sina respektive arbets- 
utskott angående kostorganisationen. Som det ser ut idag fungerar de både 
kostorganisationerna ganska bra varför politikerna anser att avvakta med vidare 
uppdrag om framtiden angående detta. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
-----  
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AU § 244/12  12/KS0143 
Ersättare i Kalmarsundskommissionen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nästa styrgruppsmöte med Kalmarsundskommissionen äger rum 2012-09-21 
klockan 09.00 – 12.00 i Mönsterås kommunhus. 
 
Torsås kommun har meddelat en representant i politiska styrgruppen men 
ingen ersättare. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utse Eva-Kristina Berg, C som ersättare för Håkan Algotsson, C i Kalmar- 
     sundskommissionen. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsundskommissionen  
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AU § 245/12  12/KS0025 
Skrivelse gällande framtidens Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utdrag ur skrivelse från Inga Engel:  
 
Våren 1962 var det i Sydsvenska Dagbladet en stor artikel om den inventering 
av övergivna hus som gjorts i Södra Möre. Min dåvarande make sade sig känna 
till trakten (vi är från Lund i Skåne) och tyckte vi borde leta efter en liten stuga 
där. Det var mycket små priser jämfört med priser på de små sommarställen vi 
tittat på Österlen - och det hade vi absolut inte råd med. Drömmen väcktes för 
en söt liten röd stuga.  
 
Efter mycket arbete, slit för oss alla blev det beboeligt, och numera efter 50 år 
och efter större ombyggnad samt renovering, som blev ohyggligt dyrt har jag 
nu ett skönt hus jag trivs i som längre tids sommarbostad. 
 
Kring 1970 kom kommunreformen och nu bor vi i Torsås Kommun, som 
liksom övriga landet haft gott av den svenska välfärden. En blomstrande bygd 
med en livlig - åtminstone sommartid - kommers. Små och halvstora villor 
byggs och allt tyder på att det finns goda arbetstillfällen, turister dras hit till den 
vackra omväxlande trakten - och människor trivs här! Fint att det finns 
korrespondensgymnasium och musikgymnasiet - vilken tillgång.  Lite oväntat 
för landet slår den globala finanskrisen till och så märks regressen plötsligt i 
Torsås också. Industrier läggs ner, och mängder av hus bjuds ut. 
 
Jag har några idéer som skulle kunna locka folk till kommunen hela året och 
helst spendera mycket pengar här. 
 
Torsås bör bli känd som orten där man hittar kvalitet med stort K. Vitsen är 
också att butikshyror är ytterst billiga här (med alla tomma hus!). De enstaka 
kvalitetsaffärer i storstäderna är därför lätta för Torsås att konkurrera med.  
 
Vad behöver vi här?  En exklusiv damaffär med de bästa märken, en skoaffär 
med de gedigna märkena, en skomakare, som kanske även kan sy skor, en 
sadelmakare behöver väl alla hästägare, en inredningsaffär med kvalitetstyger, 
välgjorda möbler, moderna lampor, ungefär som TIFFANY i London i ett 
vackert trähus. Upplåt ett hus till ett hantverkskollektiv.  Finare antikviteter.  
Fler cykelreparationsverkstäder. En stor handelsträdgård.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 245/12, Skrivelse gällande framtidens Torsås 
 
En kvalitetsrestaurang med vällagad mat, ett ställe som även kan hyras till 
privata festliga tillfällen.  Har aldrig förstått varför kommunen inte vid 
Bröms satsar på ett" Rastställe" som man har i Tyskland och Danmark det vill 
säga med bensintank, med restaurang, kiosk, vila o duschmöjligheter, turistinfo, 
alltså reklam för orten.  
 
Köp Ryttaregården som behöver renoveras. Här kan vara allt: enkel bistro, 
men även bra restaurang (jämför Ekerödsrastplatsen i Skåne). Locka hit IT folk 
som utmärkt kan sitta och jobba på landet. Internetvaruhus etc. Det här är 
några av idéer som kan jobbas vidare med 
. 
Allt ska präglas av exklusivitet, kvalitet, men till helt andra pengar än i den 
stora staden.  

  

Skaffa vänskapsorter i 3-4 länder, det främjar turismen och utbyte kan ske med 
musik, konst, skolverksamhet med mera.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen till Möre Resurscentrum,  
 
att inkommen skrivelse noteras och beaktas i det fortsatta visionsarbetet i 
    Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Möre Resurscentrum  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 24  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-04 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 246/12  12/KS0006 
Skrivelse gällande tillgänglighet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars-Göran Waden, Gävle översänder skrivelse med anledning av en planerad 
föreläsningsturné gällande ”Så här skapar du tillväxt”. Totalt görs över 30 
föreställningar per termin. Med humor och en skopa provokation vänder han 
bland annat ut och in på mångfalds-, tillgänglighets- och bemötandefrågor, 
kastar bildligt en del gatsten och går bokstavligen ut i krig mot samhällets 
orättvisor mellan dem som rullar och dem som går. Samtidigt framför jag 
kärleksdikter med hjälp av godis 

 

Mångfalds-, tillgänglighets- och bemötandefrågor är superheta just nu. Det 
handlar även om frågor kring mänskliga rättigheter. Tuffare EU-direktiv med 
tillgänglighetskrav är på gång och sedan 2009 gäller FN-konventionen om 
rättigheter för personer med en funktionsnedsättning i Sverige. Regeringen 
diskuterar om tillgängligheten ska införas i dagens diskrimineringslagar. 
  
Den 16 juni 2011 presenterade regeringen landets nya femåriga strategi för 
funktions-hinderpolitiken. Strategins inriktningsmål påverkar kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att bjuda in till en föreläsning samt   
 
att notera inkommen skrivelse gällande tillgänglighet. 
-----  
Sändlista 
Lars-Göran Wadén 
Prästbyggevägen 2 D 
804 26 Gävle 
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AU § 247/12   11/KS0162 
Årsredovisning 2011, Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2011 för Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2011 för Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 248/12 
KF § 205/10 
KS § 322/10 
AU § 386/10 
KS § 294/10 
AU § 335/10 
AU § 154/10  
KF § 30/10   10/KS0058 
Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för 
vissa VA-anslutningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att en inventering görs för samtliga 
planlagda kommunala områden som underlag för beslut om ersättning till VA-
kollektivet för uteblivna anslutningsavgifter. VA-kollektivet ska därefter 
ersättas enligt den taxa, som gäller vid inlösenstillfället. Detta innebär att det nu 
är bråttom om reglering ska kunna ske innan ny högre VA-taxa måsta antas när 
VA-anslutningskostnaderna söderut från Bergkvara blir kända. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-24: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-10-19 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 201005-25 § 109 att ärendet inte ligger inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inventerat samtliga planlagda kommunala 
områden och det finns totalt 50 stycken obebyggda tomter fördelade enligt 
följande: 
Bergkvara 7 stycken 
Söderåkra 23 stycken 
Torsås    17 stycken 
Bidalite  2 styck 
Gullabo   1 styck 
 
Fortsättning 
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Fortsättning 248/12, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Enligt nuvarande anslutningsavgift innebär det  
50 x 80 000 kronor = 4 000 000 kronor som VA-kollektivet ska ersättas med 
för uteblivna anslutningsavgifter. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-0921 § 91 att hemställa hos kommunstyrelsen 
om ersättning till VA-kollektivet för uteblivna anslutningsavgifter på 
obebyggda tomter inom planlagda områden med 4 000 000 kronor och att 
beloppet regleras under en fyraårsperiod med 1 000 000  kronor per år med 
början 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-19: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2010-11-02. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-11-02: 
 
att ärendet återremitteras för vidare utredning om hur lagen ska tillämpas när  
     det gäller ersättning till VA-kollektivet retroaktivt. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-11-23 
 
VA-jurist Anna Hassel säger att Torsås kommun gör helt rätt som tar betalt av 
fastighetsägaren (kommunens skattekollektiv).  
 
Normalt är preskriptionstiden 3 år, men när det är kommunen som är skyldig 
kommunen så är det säkert 10 år om det ens går att säga att den är 
preskriberad. Men, det är under förutsättning att man har meddelat 
förbindelsepunkten och sedan inte tagit betalt. Har vi inte meddelat 
förbindelsepunkten så har inte preskriptionstiden börjat ticka än. 
 
Betalningsskyldigheten gäller alla fastigheter, inte bara de inom planlagt 
område. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-23: 
 
att redovisa informationen till kommunstyrelsen 2010-11-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2010-11-30 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 248/10, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Yrkande  
 
Enligt Håkan Algotsson, C kan man inte ta något beslut utifrån VA-jurist Anna 
Hassels svar. Svar väntas även på de frågor som har inlämnats till tillförordnad 
kommunchef. Utifrån detta yrkas återremittering av ärendet för vidare 
beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla återemittering till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-11-30: 
 
att ärendet återremitteras för vidare beredning samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsens extra sammanträde 2010-12-14. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2010-12-14 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-11-25 § 115 att underrätta kommunstyrelsen 
(fastighetsägaren) om förbindelsepunkt för 50 fastigheter enligt bilaga, till en 
anslutningsavgift om 80 000 kronor per underrättad förbindelsepunkt, 
exklusive moms. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Bert Appert, TP yrkar, eftersom 
tekniska nämnden beslutat att underrätta kommunstyrelsen om 
förbindelsepunkt för 50 fastigheter enligt deras bilaga till en anslutningsavgift 
om 80 000 kronor per underrättad förbindelsepunkt, exklusive moms anses 
motionen besvarad. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att motionen återremitteras för vidare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S med fleras 
yrkande och Håkan Algotssons, C yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande.  
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Hans-Olof Berg, C, Ewy Svensson, M, Mona Magnusson, 
M och Marie Jansson, KD reserverar sig mot beslutet. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 24  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-04 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 248/12, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-12-14 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att tekniska nämnden har beslutat 2010-11-25 § 115 att underrätta kommun- 
     styrelsen om förbindelsepunkt för 50 fastigheter enligt deras bilaga till en  
     anslutningsavgift om 80 000 kronor per underrättad förbindelsepunkt,  
     exklusive moms anses motionen besvarad. 
 
Yrkande och proposition  
 
Håkan Algotsson, C yrkar att motionen återremitteras för vidare beredning. 
 
Roland Swedestam, S yrkar, att eftersom tekniska nämnden beslutat att 
underrätta kommunstyrelsen om förbindelsepunkt för 50 fastigheter enligt 
deras bilaga till en anslutningsavgift om 80 000 kronor per underrättad 
förbindelsepunkt, exklusive moms anses motionen besvarad. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat att 
ärendet återremitteras för vidare beredning. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Ann-Britt Mårtensson, S, Sören Bondesson, S, Henrik 
Nilsson Bokor, S, Christina Lönnqvist, S, Inga-Britt Karlsson, S, Bernt 
Nykvist, S, Lena Gustafsson, V, Roger Isberg, S, Birgitta Arvidsson, S, Hans 
Larsson, S, Emöke Bokor, S, 
Britt-Marie Swedestam, S, Monica Fredriksson, TP och Kerstin Ahlberg, TP 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att återremittera ärendet för vidare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-04 
 
Förslag på svar på motionen föreligger från ordförande Håkan Algotsson, C. 
 
Svaren från jurist Rita Lord ger en tydlig bild av att påståendena i Torsåspartiets 
motion inte är riktiga. Det är inte praxis bland Sveriges kommuner att lösa in 
gamla anslutningspunkter till nuvarande anslutningsavgifter och det finns enligt 
prejudikatet från 80-talet ingen skyldighet att göra så. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 248/12, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar 
 
Däremot finns möjligheten att genom politiska beslut ekonomiskt stödja VA-
verksamheten genom denna åtgärd, vilket nu har skett i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens beslut § 115/10 och redovisningen 
     av svar från Svenskt Vattens jurist anses härmed motionen besvarad, 
 
att regleringen avseende anslutningsavgiften mellan kommunstyrelsen och VA- 
     kollektivet är löst genom en kostnad om 280 000 kronor per år och en  
     avskrivningstid om 50 år. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 249/12   12/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,  

2012-09-01, 12/KS0002. 
 

• Skrivelse från Solveig Silverin gällande radiosignaler samt svar från miljö-
inspektör Hanna Gustavsson, 12/KS0002. 

 
• LandsbygdsNytt nr 4, 2012 juli, 12/KS0086. 

 
• SmåKom:  Nyhetsbrev, juli 2012, Yttrande över utredningen 

”Upphandlingsstödet framtid”. Fråga om behörighetsförordning samt svar 
från bildningschefen. 12/KS0042. 

 
• Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011, Sveriges 

kommuner och landsting, 12/KS0043. 
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningar. 
----- 
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AU § 250/12   12/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Regionförbundet i Kalmar län, Information om regeringens budget- 

proposition och andra ekonomiska rapporter, 2012-10-16, Oskarshamn. 
 

• Länsstyrelsen Kalmar län, Regional miljömålsdag, 2012-11-22, 
Oskarshamn. 

 
• Möre Resurscentrum / Kalmarsund Promotion, Promotionståget 2012,  

23-25 september 2012. 
 

• Kalmar Airport, Flygforum Kalmarregionen, 2012-10-23, Kalmar. 
 

Ansökan finns på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C medverkar 2012-10-23 i Kalmar samt 
     2012-11-22 i Oskarshamn, Regional miljömålsdag,  
 
 att i övrigt notera redovisade kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 251/12   12/KS0131 
Redovisning VA-plan 
 
Ärendebeskrivning 
 
En VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både 
inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för kommunalt VA. VA-
planeringen blir ett verktyg för att lyft fram problem och utmaningar, för 
budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut 
den allmänna VA-anläggningen. Det ger även en möjlighet att planera för en 
långsiktigt hållbar VA-försörjning i områden som inte berörs av de allmänna 
vattentjänsterna. 

 
VA-planeringen består av fyra delar: 
 
Del 1, VA-översikt 
En aktuell beskrivning av nuvarande VA-försörjning i hela kommunen, 
inklusive rådande omvärldsfaktorer och förutsättningar, framtida utveckling 
och behov. 
 
Del 2, VA-policyn 
En beskrivning av kommunens viljeinriktning för VA-försörjningen, inklusive 
strategiska vägval, riktlinjer och prioriteringsgrunder. Ett politiskt ställnings-
tagande som kommer att styra arbetet med VA-planen.  
 
Del 3, VA-plan 
Kommunens planer för VA-försörjningen i hela kommunen, med 
tidsbestämda och kostnadsberäknade åtgärder. Görs med fördel som ett 
tematiskt tillägg till ÖP. 
 
Del 4, Implementering 
Planen införs i den löpande budgetprocessen. Planen uppdateras varje 
mandatperiod.  

 
VA-policyn och VA-planen förankras politiskt genom antagande i Kommun-
fullmäktige.  

  
Torsås kommun har beviljats 450 000 kr i LOVA-bidrag (lokala vattenvårds-
projekt) för att arbeta med VA-planering i Torsås kommun. Kommunen ska 
bidra med lika mycket i eget arbete. Arbetet ska utföras enligt Kommunal VA-
planering – Manual med tips och checklistor (Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Rapport 2009:07). 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 251/12, Redovisning VA-plan 
 
Tidplan: Va-översikt  VA-policy       VA-plan              Implementering 
Start: Januari 2012  September 2012       September 2012         Oktober 2013 
Slut: September 2012  Mars 2013        September 2013  

     
Torsdagen den 25 oktober 2012 planerar Samhällsbyggnadsförvaltning för en 
kompetensutvecklingsdag för politikerna. Då presenteras VA-översikten 
tillsammans med mer information om projektet.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att uppdra åt bygg- och miljönämnden att arbeta med VA-planering för 
     Torsås kommun samt 
 
att VA-planen görs som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Torsås  
     kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 252/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om: 
 
• Medfinansiering av Ung Drivkraft. 
• Bergkvara Water Festival – Dalskärs 
•  Camping. 
• Inväntar Emmabodas beslut gällande gemensam larmcentral. 
• Ledmöter till arbetsgruppen inför visionsarbetet. 
• Lägesrapport, arbetet med kommunal facebook. 
• Tjugo tips för en lyckad intervju. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  
 
 
 
 
 


