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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 270 – 307 
 
§ 270-274 Taxor och avgifter 
§ 275 Budget 2013     
§ 276 Äskande, tilläggsanslag    
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§ 278 Erbjudande Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning 
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§ 284 Önskemål gällande framtida utredningar   
§ 285 Ägardirektiv Torsås Fastighets AB   
§ 286 Avtal om näringslivssamverkan   
§ 287 Köpekontrakt, Fortifikationsverket   
§ 288 Allmän platsmark i Ragnabo   
§ 289 Lokalt hästforum    
§ 290 Kartskiss över Bergkvara/Gökalund   
§ 291 Vindkraftsetableringar i kommunen   
§ 292 Prioritering av planarbete    
§ 293 Ansökan om befrielse av anslutningsavgift  
§ 294 Parkeringsproblem, Allfargatan   
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§ 302 Delgivningsärende    
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AU § 270/12   12/KS0152 
Taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtpriser 2013 
 
Tomtmark för bostadsändamål 
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Industrimark 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Planerad hårdgjord industrimark 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering 
 
Planlagd mark för handelsändamål 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Kopieringskostnader 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 

Förslag på externa kopieringskostnader inklusive moms för samtliga 
förvaltningar i Torsås kommun: 
 
Svart/vit A1 = 60 kronor 
  A2 = 40 kronor 
  A3 =   6 kronor 
  A4 =   4 kronor 
  Föreningar som bistår med papper 0 kronor. 
 
Färg A3 =   8 kronor 
  A4 =   6 kronor 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta med priset gällande tomtmark för bostadsändamål, 
 
att i övrigt fastställa tomtpriser och kopieringskostnader 2013 enligt upprättat  
     förslag. 
----- Sändlista kommunstyrelsen 
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AU § 271/12   12/KS0153 
Taxor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde 2013 
 

Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämndens förslag till taxor och avgifter 2013. 
  

• Oförändrad taxa inom plan- och byggområdet (kommunfullmäktige 
2011-04-26 § 43), 

• Oförändrad taxa inom miljöområdet, tillägg i befintlig uppdragstaxa, 
(kommunfullmäktige 2007-12-12 § 146), 

• Oförändrad taxa inom miljötillsyn lantbruk till dess en riskbaserad taxa 
utarbetas (kommunfullmäktige 2008-11-26), 

• Oförändrad taxa inom livsmedelsområdet (kommunfullmäktige 2010). 
 

Taxa vassklippning Truxor (exklusive moms): 
Etablering: 400 kronor/uppdrag 
Vassklippning: 900 kronor/timme 
Resekostnader 60 kronor/mil. 
 
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2013 enligt ovanstående 
     förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 272/12   12/KS0154 
Taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområde 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden förslag till taxor och avgifter 2013. 
 
Anläggningsavgifter för Vatten och Avlopp 
 
Oförändrad från 2012 till 2013. 
 
Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp 
 
Fast avgift, oförändrad från 2012 till 2013 
Rörlig avgift, oförändrad från 2012 till 2013.   

   
Torgplats 
 
Oförändrad från 2012 till 2013.   

  
Båtplatstaxa 
 
Höjning med cirka 3 procent. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

att fastställa tekniska nämndens taxor för 2013 enligt nämndens förslag. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 273/12   12/KS0155 
Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämndens förslag till taxor och avgifter 2013. 
 
Nivå 4 följer maxtaxan (statligt reglerad). 
 
Högsta avgiftsuttag höjs från 267 kronor per timme till 278 kronor per timme. 
 
Utlåning av tillfälliga hjälpmedel (max 3 månader) 100 kronor per hjälpmedel 
per månad. 
 
Inskriven i hemsjukvården höjning 50 kronor till 250 kronor per månad. 
 
Hemrehabilitering 200 kronor per månad. 
 
I övrigt oförändrad taxa. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2013 enligt nämndens förslag. 
 
 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 274/11   12/KS0156 
Taxor inom bildningsnämndens verksamhetsområde 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter 2013. 
 
Oförändrade taxor från 2012 till 2013. 
   
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

att fastställa bildningsnämndens taxor 2013 enligt nämndens förslag. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 275/12 
AU § 268/12 
KF § 83/12 
KS § 127/12 
AU § 186/12  12/KS0053 
Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redogör för budgetunderlag 2013 – 2015. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-22: 
 
att notera informationen till protokollet samt att överlämna ärendet till  
     kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-05-29 
 
Ekonomichefen redovisar budgetunderlag 2013 – 2015. 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C yrkar tillägg med satsningar för 2013: 
 
Torskolans renovering 1 500 tkr 
Omstart Torsås 500 tkr 
Reserv bredband 200 tkr 
IT-satsning 500 tkr 
Summa 2 700 tkr 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor och Roger Isberg samtliga S tar inte 
ställning till några beslut vid sammanträdet gällande satsningar 2013. 
 
Vid av ordförande ställd proposition på tilläggsyrkandet finner han att bifalla 
yrkandet. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C redovisar förslag till principbeslut angående 
hyreskostnad för uppsagda verksamhetslokaler. 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor och Roger Isberg samtliga S tar inte 
ställning till några beslut vid sammanträdet gällande principbeslut angående 
hyreskostnad för uppsagda verksamhetslokaler. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 275/12, Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att förslaget till principbeslut angående hyreskostnad för uppsagda  
     verksamhetslokaler återremitteras för vidare beredning. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa grund för budget 2013-2015 enligt arbetsunderlag 2012-05-22,  
 
att komplettera arbetsunderlaget med tilläggsyrkandet satsningar 2013. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-06-11 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar tjänstemannaunderlaget budget 2013-2015. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till att fastställa grund för budget 2013-2015 
enligt arbetsunderlag 2012-05-22 samt avslag på att komplettera arbets-
underlaget med tilläggsyrkandet för satsningar 2013. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 19.30 – 19.40 innan kommunfullmäktige 
återupptar förhandlingarna. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla förslaget att fastställa grund för budget 2013-2015 enligt 
arbetsunderlag 2012-05-22. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande att 
komplettera arbetsunderlaget med tilläggsyrkandet satsningar 2013 och Roland 
Swedestams, S avslagsyrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat att 
bifalla yrkandet att komplettera arbetsunderlaget med tilläggsyrkandet 
satsningar 2013 varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, C yrkande och nej = enligt Roland 
Swedestams, S avslagsyrkande avges 17 ja-röster, 14 nej-röster. Hur var och en 
röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunfullmäktige har sålunda 
beslutat att komplettera arbetsunderlaget med tilläggsyrkandet satsningar 2013.  
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 55  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 275/12, Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
 
Voteringslista nummer 1      
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Swedestam S             X       
Håkan Algotsson C       X             
Ann-Britt Mårtensson S             X       
Christofer Johansson C       X             
Mona Magnusson      M       X             
Sören Bondesson S             X       
Eva-Kristina Berg C       X             
Roger Pettersson TP         X   
Henrik Nilsson Bokor S Britt-Marie Swedestam, S   X  
Sten Bondesson C Jan-Olof Olsson, C X     
Marie Jansson KD  X   
Christina Lönnqvist  S   X  
Ewy Svensson M  - - - 
Marcus Johansson C  X   
Peter Ludvigsson S  - - - 
Anita Borg C   X   
Lars Sjöholm MP   X   
Johnny Hansson SD  X     
Margareta Ohlin FP  - - - 
Inga-Britt Karlsson S             X       
Pär Larsson C   X             
Monica Fredriksson TP             X       
Bernt Nykvist S             X       
Magnus Nilsén M       X             
Lena Gustafsson V   X  
Irma Folkesson C  X   
Jill Jonsson S   X  
Åsa Haglund – Rosenborg C  X   
Christer Söderholm KD  X   
Roger Isberg S   X  
Linda Eriksson C  X   
Birgitta Arvidsson S   X  
Magnus Svensson M  - - - 
Christina Svensson C  X   
Hans Larsson S   X  

 Summa 17 14  

 
 Fortsättning 
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Fortsättning § 275/12, Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-11: 
 
att fastställa grund för budget 2013-2015 enligt arbetsunderlag 2012-05-22,  
 
att komplettera arbetsunderlaget med tilläggsyrkandet satsningar 2013, 
 
att investeringsbudget återkommer till hösten i samband med budgetbeslut. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Ann-Britt-Mårtensson, S, Sören Bondesson, S, Roger 
Pettersson, TP, Christina Lönnqvist, S, Inga-Britt Karlsson, S, Monica 
Fredriksson, TP, Bernt Nykvist, S, Lena Gustafsson, V, Jill Jonsson, S, Roger 
Isberg, S, Birgitta Arvidsson, S, Hans Larsson, S och Britt-Marie Swedestam, S 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-27 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar en analys över kommunens ekonomiska 
läge och betonade att utmaningen ligger i att ha kontroll över den ekonomiska 
utvecklingen. Använd budget och uppföljning för skarp styrning (gör realistiska 
budgetar, skarp budgetdisciplin). 
 
Redovisades befolkningsprognos 2012-2020, finansiella mål, budgetram 2013, 
budgetpropositionen för år 2013 inklusive förslag till kommunala resultat-
utjämningsreserver samt nämndernas investeringsförslag. Av redovisningen 
framgick även prognos för demografiskt beting fram till 2021 och kommunens 
kostnader jämfört med standardkostnad 2011. 
 
Budgetdialog med nämnderna gällande förändrade förutsättningar sedan 
budgetramar. 
 
Socialnämnden, socialchef Ninna Melin 
 
Internbudget för 2013 inte klart, dialog pågår med nämnden. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 275/12, Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
 
Bildningsnämnden, controller Jonas Persson 
 
Internbudget för 2013 inte klar, arbetet pågår men besparingar krävs. 
 
Resursfördelningsprinciper för 2013 tas upp i bildningsnämnden 2012-10-08. 
 
Viktigt under 2013: 
 
• IT-pedagog 
• Renovering av Torskolan 
• Korrespondensgymnasiets flytt till Sophiagården. 

 
Ökade kostnader för 2013: 
 
• Interkommunala kostnader på grundskole- och förskolenivå 
• Fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Bergkvara 
• Övergång till närproducerat och ekologiskt i köken 
• Beroendet av överskott inom Korrespondensgymnasiet 
• Ny bildningschef 
• Förskolebarnen minskar i antal. 
 
Problem på längre sikt: 
 
• Anpassning minskat elevantal 
• Renoveringsbehov 
• Rekryteringsbehov 
• Lärarbehörighet. 
 
Bertil Tjerneld informerar om behörigheter i lärarlegitimationen samt 
kompetensutveckling. 
 
Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg 
 
Internbudgeten för 2013 inte klar. 
 
Ökade antal bygglovsansökningar under 2013 vilket ökar intäkterna men 
kommer att belasta befintlig personal. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 275/12, Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
 
Tekniska nämnden, samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg, teknisk 
chef Tommie Sigvardsson 
 
Ökade anslutningsavgifter under 2013 med anledningar av VA söder 
Bergkvara. 
 
Kommunstyrelsen, kommunchef Jan Darrell 
 
Redovisning av kommunstyrelsens drift- och investeringsbudget för 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-27: 
 
att uppdra åt nämnderna att lämna en lägesrapport av deras internbudget för  
     2013 till kommunkansliet.  
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar Sveriges kommuner och landstings cirkulär 
12:46, 2012-10-11 gällande olika skatteunderlagsprognoser samt skatter och 
bidrag, resultatbudget och förslag på nyckeltal/mål 2013. 
 
Beräknade intäkter för skatter och bidrag utifrån oktober 2012 är cirka 1,2 mkr 
lägre. 
 
Lägesrapport gällande interbudget för 2013 föreligger från kommunstyrelsen, 
bildningsnämnden och socialnämnden. 
 
Förslag investeringsbudget 2013 – 2015 (tkr): 
 
 2013 2014 2015 

Kommunstyrelsen    
Bredband 500   
IT 200   
    
Tekniska nämnden, skattefinansierad    
Gator i tätort och trafiksäkerhet 500 500 500 
Handikappanpassning 300 300  
Snöblad 100   
Snöslunga  100  
Trafiksäkerhetsåtgärd Bryggaregatan  350  
Vägbeläggning till ridhus  150  

 

   

    
Fortsättning    
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Fortsättning § 275/12, Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
 
 2013 2014 2015 

Fortsättning    
Tekniska nämnden, skattefinansierad     
Klippdäck 100   
Ortnamn- och hänvisningsskyltar 100   
Belysning 75 75 75 
Parkanläggningar 200 200 200 
Vision Bergkvara 1 000    
Vågbrytare 300 300  
Muddring småbåtshamnen  2 000  
Ny brygga Fulvik 200    
Pick-up 300   
Traktor  500  
Redskapsbärare  700  
    
Tekniska nämnden, affärsdrivande    
Ledningsnät, utbyggnad 500 500 600 
Spillvattennät, reinvestering 1 000 1 000 1 000 
Vattenledningsnät, reinvestering 500 500 500 
Bergkvara reningsverk, slampumpar 200   
Bergkvara vattenverk, pumpar 100   
Maskiner 180   
Motordriven länspump 80   
Bil 250   
Spolvagn  300  
    
Socialnämnden    
Inventarier socialförvaltningen 200 200 200 
Inköp hjälpmedel 800 800 800 
    
Bildningsnämnden    
Utrustning kostenheten 200   
Inventarier 845 1 200 200 
Förbättringar skolmiljön 500 100 100 
IT 900 600 600 

 

   

    
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S meddelar att de inte 
tar någon ställning till något beslut gällande budgetramarna. 

   

    
Fortsättning 
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Fortsättning § 275/12, Budget 2013, Plan 2014 - 2015 
 
Ekonomichefen återkommer med lånebehovet samt informerar om att 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
kommer till kommunstyrelsen för att informera om 
internbank/räntesnurror. 
 

   

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att justera befolkningsunderlaget från  
     6 832 till 6 870. 
 
att fastställa investeringsbudget för 2013, plan 2014 – 2015 enligt  
     förslag, 
 
att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2013 till 21,43 per skatte-  
     krona. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 276/12   12/KS0076 
Äskande tilläggsanslag, 2012  
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2012-08-29 § 92 att äska om 900 000 kronor 
för ökade kostnader av bostadsanpassningsbidrag under 2012. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå hemställan om äskande om 900 000 kronor för 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 277/12 
AU § 6/12   12/KS0029 
Kostnadsberäkning renovering Torsås 2:54 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2011-05-10 § 158 att inhämta en 
kostnadsberäkning på renovering av blomsteraffären och lägenheten i del av 
Olssonska fastigheten. 
 
Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB har 2011-12-09 inlämnat förslag på 
kostnader samt bygg- och målningsbeskrivning för fastigheten. 
 
Lägenheten, övervåning 
 
Uppskattad kostnad för renovering och stambyte enligt upprättad rums-
beskrivning, inklusive el och vs-arbeten 590 000 kronor, byte av köksinredning 
inklusive vitvaror 70 000 kronor. 
 
Blomsteraffären 
 
Alternativ 1 
 
Uppskattad kostnad för byte av stamledningar och el exklusive diskbänkar och 
porslin, 195 000 kronor. 
 
Alternativ 2 
 
Uppskattad totalkostnad för byte av stamledningar, el, målning, mattor samt 
nytt innertak med infälld belysning 395 000 kronor. 
I kostnaden ingår underlag till relationshandlingar. 
För eventuell byggledning tillkommer kostnad cirka 30 000 kronor. 
Kostnad för kalkylering med mera cirka 25 000 kronor. 
 
Samtliga kostnader exklusive mervärdesskatt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att kommunchefen kontaktar hyresgästen till blomsteraffären och inhämtar  
     synpunkter på en eventuell hyreshöjning alternativ förvärv av fastigheten,  
 
att notera redovisningen från Johnny Kullberg gällande renovering av lägenhet  
     och blomsteraffär i Olssonska fastigheten. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 277/12, Kostnadsberäkning renovering Torsås 
2:54 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in ägaren till blomsteraffären för en diskussion om ett eventuellt  
     förvärv av den fastighet som idag uthyrs av kommunen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen  
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AU § 278/12 12/KS0043 
Erbjudande Analys av kommunens ekonomi och 
ekonomistyrning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan 2001 har Sveriges kommuner och landsting genom Analysgruppen, 
erbjudit kommuner och landsting ett analysuppdrag inom området God 
ekonomisk hushållning. Huvudsyftet med erbjudandet har varit att stödja 
kommuner och landsting i dess strävan att hålla greppet om styrningen av sin 
ekonomi. 
 
Erbjudandet består av en analys av verksamhetskostnader, behovsutveckling 
utifrån demografisk prognos, utmatningar etc.  
 
Två typer av uppdrag erbjuds: 
 
Analys, I uppdraget görs intervjuer med ledande politiker och tjänstemän samt 
en enkätundersökning bland de intervjuade.  
 
Kickoff. Uppdraget är förenklad variant av Analysen och omfattar till exempel 
inte intervjuer av politiker och tjänstemän och har ett begränsat avsnitt kring 
ekonomistyrning. 
 
Analysens delar: 
 
Nylägesanalys 
Fem år framåt 
Ekonomistyrning. 
 
Kostnader för analyser: 
 
Analys, 75 000 kronor (inklusive resor och omkostnader) 
Kickoff, 40 000 kronor (inklusive resor och omkostnader). 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från erbjudandet om Analys av kommunens ekonomi och  
     ekonomistyrning.  
-----  
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AU § 279/12 13/KS0001 
Sammanträdestider 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på sammanträdestider för 2013 föreligger enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  8, 22 Augusti  13 
Februari  5, 19 September  3, 17 
Mars  5, 19 Oktober  1, 3 (budgför)  
April  2, 16   8, 23 (budget) 
Maj  7, 21 November  5, 19 
Juni  4 December  3 
 
Arbetsutskottets sammanträde börjar kl 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till 
arbetsutskottets sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses 
behandlas på arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Personalutskottet 
 
Februari   12 Augusti  20 
Mars   12 September  10 
April  9 Oktober  22 
Maj  14 November  12 
Juni  11 December  10 
 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inget annat bestäms.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  29 Augusti  27 
Februari  26 September  24 
Mars  7, (bokslut), 26 Oktober  29 
April  23 November  26 
Maj  28  
 
Sammanträdet börjar kl 17.30 om inget annat bestäms. 
  
Plats: Korrespondensgymnasiet, Torsås 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 279/12, Sammanträdestider 2013 
 
Kommunfullmäktige 
 
Februari  11 September  16 
Mars  18 Oktober  7 
April  15 November  18 
Maj  20 December  16 
Juni  10   
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 om inget annat bestäms, förutom den 18 november och 16 
december, då sammanträdet börjar kl 18.00.  
 
Plats: Folkets hus i Torsås. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2013 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen, 
 
att uppmana övriga nämnder att upprätta och godkänna sina sammanträdes- 
     tider för 2013 utifrån kommunstyrelsens sammanträdesdatum. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2013 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland, Barometern och 
     Kalmar Läns Tidning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 280/12 12/KS0161 
Gemensam internationell marknadsföring av regionens 
besöksnäring 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet, kommunerna och länets destinationer har under fyra år 
bedrivit projekt Vinst vars huvudsakliga syfte varit att marknadsföra länet och 
dess destinationer på den internationella marknaden, Tyskland, Danmark och 
Holland. Projektet har haft en budget på cirka 7 miljoner kronor årligen. 
Projektet avslutades i december 2011. 
 
Regionförbundets arbetsutskott fattade 2012-09-20 beslut om att avsätta  
2 miljoner kronor per år under åren 2013-2015, under förutsättning av att 
kommunerna/destinationerna tillsammans avsätter samma belopp. 
 
Grunden för fördelningen är tidigare beslut i Regionförbundets styrelse om att 
de fem destinationerna är utgångspunkten och dragaran för arbetet med 
besöksnäringen i länet. Dessa är Västervik, Vimmerby, Kalmar, Öland samt 
glasriket. I dialogen med kommunerna under våren utryckte även Oskarshamn 
att man vill bli en sjätte destination och dragare. 
 
Ytterligare utgångspunkter i fördelningsmodellen är befolkning och 
skatteunderlag enligt samma modell som för kommunernas medlemsavgift till 
Regionförbundet. Sett till dessa parameterar finns cirka 85 procent av 
befolkningen och skatteunderlaget i de sex utpekade destinationerna och 
resterande 15 procent i Högsby, Mönsterås, Torsås samt Hultsfred. 
 
Finansieringen för Torsås kommun blir 30 000 kronor (1,7 procent) per år i tre 
år. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att delta i projektet gällande gemensam internationell marknadsföring av  
     regionens besöksnäring.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 281/12 12/KS0074 
Nyckeltal/indikatorer i kommunens miljöbokslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Indikatorer är verktyg för uppföljning av vår utveckling och måluppfyllelser 
inom kommunen. 
 
Förslag som föreligger på nyckeltal/indikatorer har en direkt koppling till vår 
strategikarta 2012-2014, med visionen ”Ett gott liv i en livskraftig kommun”.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta nyckeltal för att mäta energieffektiviteten i gatubelysningen samt en  
     uppskattning på arbetstiden för att upprätta miljöbokslut. 
-----  
Sändlista 
Annika Åberg Persson 
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AU § 282/12 12/KS0021 
Finansiering av LUPP 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ungdomssamordnare Nina Gimerstedt har till ordförande Håkan Algotsson, C 
initierat frågan gällande medfinansiering av samverkan kring Lupp 2011-2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att frågan gällande finansiering av LUPP hänskjuts till arbetsgruppen i   
     bildningsnämnden och socialnämnen att besluta.  
-----  
Sändlista 
Arbetsgruppen i bildningsnämnden och socialnämnden 
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AU § 283/12 12/KS0162 
Delårsrapport 2012, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildas från och med 2003 till samverkans-
organ (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I 
samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 
beslutorgan. 
I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion 
enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling.  
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör 
Regionförbundets verksamhet skall kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun i likhet med årsbokslut, även behandla delårsrapport för 
kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Förbundsstyrelsen har i § 105/12 godkänt delårsrapport för perioden 1 januari 
– 30 juni 2012 samt beslutat att rapporten sänds till Regionförbundets ägare 
för kännedom. 
 
Delårsrapport för 2012 föreligger. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Regionförbundets delårsrapport för 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 284/12 12/KS0033 
Önskemål gällande framtida utredningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att PwC rapport gällande uppföljning av administrativa 
funktioner redovisades i bildningsnämnden 2012-09-17 § 171 beslutas att 
framföra till kommunstyrelsen önskemål om högre kvalitet på framtida 
utredningar. 
 
Roland Swedestam, S föreslår att protokollet översänds till PwC för 
kännedom. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera bildningsnämndens önskemål gällande framtida utredningar. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 285/12 12/KS0163 
Ägardirektiv, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på reviderat ägardirektiv för Torsås 
Fastighets AB.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att efter justering och komplettering översända ägardirektivet till kommun- 
     styrelsen och kommunfullmäktige för godkännande och fastställande av  
     reviderat ägardirektiv för Torsås Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 286/12 12/KS0025 
Avtal om näringslivssamverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på avtal om näringslivssamverken. 
Avtalet tecknas mellan Torsås kommun och Möre Resurscentrum ekonomiska 
förening under perioden 2013 – 2015. Uppdragsgranskning skall ske under 
2015 innan nytt avtal tecknas. 
 
Från Möre Resurscentrum föreligger vision, mål & strategi 2012/2013. 
 
Mona Magnusson, M meddelar att hon tar inte tar någon ställning till 
något beslut angående utökningen av bidraget med 200 tkr utan 
avvaktar till kommunstyrelsen. 

   

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Tuulikki Åkesson till kommunstyrelsen med anledning av avtalet, 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att i upprättat avtal ta bort indexuppräkningen samt att avvakta med  
     bidragssumman, 
 
att i övrigt godkänna upprättat avtal om näringslivssamverkan under perioden  
    2013 – 2015 med Möre Resurscentrum ekonomiska förening. 
-----  
Sändlista 
Tuulikki Åkesson 
Kommunstyrelsen 
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AU § 287/12 
KS § 54/12  
AU § 353/11 11/KS0214 
Köpekontrakt Torsås 5:77, Fortifikationsverket 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Fortifikationsverket om Torsås kommun är 
intresserad av att förvärva fastigheten Torsås 5:77. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-11-08: 
 
att notera Fortifikationsverkets förfrågan om att förvärva fastigheten  
     Torsås 5:77 samt  
 
att ärendet återkommer igen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-02-07 
 
Karl-Martin Svärd, Fortifikationsverket efterhör om kommunen tagit ställning 
till ett eventuellt förvärv av fastigheten. 
 
Torsås kommun erbjuds att förvärva fastigheten till en kostnad av 200 000 
kronor. 
 
Om intresse inte finns kommer fastigheten att säljas via budgivning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
att förvärva fastigheten Torsås 5:77 till en kostnad av 200 000 kronor samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Jan Darrell att  
     underteckna köpekontrakt/köpebrev. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-28: 
 
att förvärva fastigheten Torsås 5:77 till en kostnad av 200 000 kronor samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson och kommunchef Jan Darrell att  
     underteckna köpekontrakt/köpebrev. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Köpekontrakt daterat 2012-10-01 mellan Staten genom Fortifikationsverket 
och Torsås kommun föreligger. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 287/12, Köpekontrakt Torsås 5:77, Fortifikations-
verket 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och notera upprättat köpekontrakt daterat 2012-10-01 gällande  
     överlåtelse av fastigheten Torsås 5:77 inklusive byggnad.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 288/12 
KS § 232/12 12/KS0107 
Allmän platsmark i Ragnabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sören Bondesson, S initierar frågan gällande beslut som tagits om att uppförda 
anordningar på allmän platsmark i Ragnabo ska tas bort senast 2012-08-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-09-25: 
 
att besikta området och därefter redovisa till arbetsutskottet 2012-10-16. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kommunchef Jan Darrell har besiktat området och informerar om att 
uppförda anordningar inte är borttagna. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in de fastighetsägare som har uppförda anordningar som inte är  
     borttagna, för att återställa tillgängligheten för allmänheten enligt upprättade 
     och godkända avtal om markdisposition. 
-----   
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 289/12 12/KS0164 
Inrättande av en funktion för kontakter i hästfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nätverket Smålands & Blekinges Hästforum har vid en träff med företrädare 
för kommuner och Länsstyrelser samt ideellt arbetande personer inom häst- 
näringen förespråkat att tillskriva kommunerna i Småland och Blekinge i frågan 
om inrättande av en funktion för kontakter i hästfrågor. Träffen ägde rum 
2012-08-27 på Tingsrydstravet och ingår i ett projekt inom Leader Sydost. 
 
En särskild kontakt för hästfrågor underlättar för såväl kommunens olika 
förvaltningar och nämnder som hästnäringens olika organisationer och 
enskilda aktörer. Funktionen kan vara en tjänsteman som är underställd 
kommunstyrelsen eller näringslivsorganisationen och på en del av sin tid lotsar 
hästfrågorna vidare till lämplig instans. Funktionen ska också kunna innebära 
att man, som i Vaggeryds kommun, håller i ett hästråd eller lokalt hästforum. 
Detta består av alla inom kommunen verksamma hästorganisationer att träffas 
några gånger om året för att ta upp aktuella frågor och bilda en samtalspartner 
för kommunen.  
 
Detta är ett önskemål från Smålands & Blekinges Hästforum att sådant lokalt 
hästforum bildas inom kommunen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att inrätta en funktion för kontakter i hästfrågor. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 290/12 12/KS0017 
Kartskiss över Bergkvara/Gökalund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande i Bergkvara Hembygdsförening har vänt sig till kommunen för att 
få hjälp med att ta fram en kartskiss över Bergkvara/Gökalund där det 
kommer att läggas in de företag som fanns där förr.  
 
Kommunchef Jan Darrell informerar att föreningen har löst det själv och 
behöver ingen hjälp. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera framställan från Bergkvara Hembygdsförening. 
-----   
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AU § 291/12 12/KS0157 
Vindkraftsetablering i kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende framtida vindkraft, 2010-
09-29 ska utgöra underlag för beslut för framtida vindkraftsetableringar samt 
vara vägledande för beslut i frågor som rör användningen av mark- och 
vattenområden. 
 
Problem som bygg- och miljönämndens handläggare ser: 
 
Exploateringsintresset för vindkraft visar sig vara mycket stort i Torsås 
kommun, vilket planen kanske inte är utformad för. 
 
Planen är väldigt tillåtande och saknar vissa begränsningar så som ”tak” för 
vindkraftsutbyggnaden eller undantagande av fler områden till exempel så 
kallade tysta områden. 
 
Med den snabba teknikutvecklingen kommer fler områden bli intressanta för 
exploatering, som idag kan anses ha för dåligt potential. 
 
Allmänheten uttrycker önskemål om orörd natur, tyst och lugnt. 
 
Vissa byar tenderar att ringas in fullståndigt av vindkraftverk och vi har ingen 
möjlighet att avstyra med stöd av plan- och bygglagen eller miljöbalken eller 
nuvarande plan. 
 
Fler delar i tematiska tillägg behöver översyn. 
 
En orsak till att det etableras så mycket vindkraft i Torsås är att vind-
potentialen är god. 
 
Sammanfattning 
 
Politikerna bör ta ställning till om revidering av tematiskt tillägget ska påbörjas. 
 
De problem bygg- och miljönämnden ser idag med vindkraftsutbyggnaden kan 
inte regleras med stöd av plan- och bygglagen och miljöbalken utan måste ske 
genom politiskt antagna ställningstagande/begränsningar. 
 
Signalerna som bygg- och miljönämnden får från allmänheten är kommunen 
ska bromsa/begränsa. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 291/12, Vindkraftsetablering i kommunen 
 
Plangruppen föreslår 2012-09-05 § 1 att ärendet ska till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta yttrande från partigrupperna om hur vi ska ha det med vindkrafts-  
     etableringar i Torsås kommun, 
 
att yttrande ska var kommunkansliet tillhanda senast 2012-11-30.  
-----   
Sändlista 
Partigrupperna 
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AU § 292/12 12/KS0158 
Prioritering av planarbete 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på prioriteringsplan på pågående planarbete föreligger från 
plangruppen. 
 
Prioritering 1: 
  
• Södra Kärr, projekt nummer 7535, 
• Järnsida 1:2 med flera, projekt nummer 7534, 
• Detaljplaneändring för Björkenäs 1:1 med flera - Skäppevik, projekt 

nummer 7533 
• Detaljplaneändring för Järnsida 1:2 & 1:3 – Järnsida udde. 

 
Prioritering 2: 
  
• Tematiskt tillägg översiktsplan – VA. 

 
Prioritering 3: 
 
• Detaljplaneändring för Bergkvara 2:1 – Stenskär, projekt nummer 5129. 

 
Prioritering 4: 
 
• Del av Ragnabo 1:3, projekt nummer 7531, 
• Bergkvara 2:1 – hamnen. 

 
Projekt nummer 7517, Torsås 2:58, 2:42 med flera, ny kommunikationsled 
ligger för antagande av kommunfullmäktige men lagd åt sidan tillsvidare. 
 
Plangruppen föreslår 2012-09-06 att prioriteringslistan ska anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera prioriteringslistan gällande pågående planarbete. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 293/12 
AU § 354/10   10/KS0209 
Ansökan om befrielse av anslutningsavgiften för VA-byggnation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara AIF ansöker om befrielse från den avgift som eventuellt kommer att 
belasta föreningen med anledning av den VA-byggnation som kommer att 
verkställas söder om Bergkvara. 
 
Hagaborgs idrottsplats med tillhörande fastighetsbeteckning ägs av Torsås 
kommun och idrottsföreningen arrenderar ytan för fotbollsplaner samt 
klubbhus. Sedan tidigare finns kommunalt vatten framdraget vilket minskar 
kostnaden för kommunen. 
 
Föreningen har idag ingen uppfattning om vilken kostnad en avloppsledning 
innebär, men det vore förödande för föreningen om de ska återbetala4 – 5 års 
kontraktsbidrag för framdragning av avlopp till en fastighet som de inte äger. 
 
Därför hoppas Kent Johansson och Lena Johansson, Bergkvara AIF att Torsås 
kommun bifaller deras ansökan daterad 2010-10-15. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-08: 
 

att bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden gör en översyn över de  
     föreningar som kommer att beröras av nya VA-anslutningar och egna  
     enskilda anläggningar samt 
 
att redovisa till kommunstyrelsen, hur liknande ärende behandlas tidigare. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-12-14 § 239, att byggnaden ligger inom 
fastställt VA-område och skall därför anslutas till kommunalt VA. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-09-11 § 92 att anta VA-ingenjör Nina 
Johanssons yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
Eftersom Bergkvara AIF tidigare legat utanför kommunalt verksamhetsområde 
har halv (50 procent) anslutningsavgift erlagts. Detta innebär att föreningen ska 
betala 60 000 kronor (exklusive moms) för anslutning av kommunalt avlopp. 
Betalning kan efter överenskommelse ske på avbetalning under max 10 år. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 293/12, Ansökan om befrielse av anslutnings-
avgiften för VA-byggnation 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat yttrande som svar på Bergkvara AIF:s skrivelse. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 294/12 
AU § 396/09   09/KS0119 
Parkeringsproblem, Allfargatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-09-08 § 311, att kommunchefen uppdras att 
kontakta Q-Park för ett kostnadsförslag för att lösa parkeringsproblemen i 
kommunen samt att bjuda in representanter från de frivilliga nattvandrarna för 
ett gemensamt möte med kommun- ledningen.  
 
Q-Park tillhandahåller utbildad och godkänd personal enligt rikspolisstyrelsens 
föreskrifter gällande civilrättslig parkeringsövervakning på gatumark. 
 
Kostnad för uniformerad parkeringsvakt inklusive fordon och telefon, 309 
kronor per timme. 
Tillkommer en milersättning motsvarande 30 kronor per mil från Kalmar till 
Torsås tur och retur, cirka 10 mil, vilket innebär 300 kronor per 
bevakningstillfälle.  
Samtliga priser exklusive mervärdesskatt. 
 
Torsås kommun ser till så att lagenlig skyltning med vägmärken finns 
monterade samt tillhandahåller även felparkeringsavgifter. Samtliga intäkter 
från felparkeringsavgifterna tillfaller Torsås kommun. 
 
Sammanträffande med representanter från de frivilliga nattvandrarna blir 2009-
10-22 klockan 18.00 på Möre Golfkrog. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-27: 
 
att översända ärendet till tekniska nämnden för åtgärd. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-09-11 § 97 att föreslå kommunstyrelsen att ej 
anlita Q-Park för parkeringsövervakning eftersom det inte är samhälls-
ekonomiskt lönsamt i en kommun av Torsås storlek samt att ge samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att med hjälp av fysiska hinder förbättra 
stadsmiljön och se över skyltningen på Allfargatan så den blir mer 
ändamålsenlig. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 294/12, Parkeringsproblem, Allfargatan 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att anlita Q-Park för parkeringsövervakning eftersom det inte är  
     samhällsekonomiskt lönsamt i en kommun av Torsås storlek samt  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att med hjälp av fysiska hinder  
    förbättra stadsmiljön och se över skyltningen på Allfargatan så den blir mer  
    ändamålsenlig. 
-----   
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 295/12 
AU § 218/12   11/KS0016 
Överenskommelse om mottagande av visst antal barn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på överenskommelse mellan Migrationsverket och Torsås kommun 
föreligger. 
 
Överenskommelsen avser mottagande av sex ensamkommande asylsökande 
barn som Migrationsverket anvisar till kommunen. 
 
Ann-Katrin Wahldorfsson informerar om arbetsuppgifterna som gode man har 
i sina uppdrag när det gäller asylsökande barn. 
 
Tara Braem informerar om att det kommer att krävas minst sex månaders 
planering innan kommunen kan ta emot några barn.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-14: 
 
att inhämta socialnämndens yttrande gällande mottagande av ensamkommande  
     asylsökande barn.    
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Socialnämnden beslutar 2012-09-19 § 94 att socialnämnden ställer sig positiva 
till mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så 
kallade ensamkommande barn enligt upprättad överenskommelse om 
mottagande av visst antal barn. 
 
En kravspecifikation avseende lokal/boendefråga måste upprättas samt tillgång 
till utrymme för den personal som ska arbeta med dessa barn. 
 
Socialchefen får i uppdrag att upprättar ett dokument där precisering av 
kompetens samt rekryteringbehov av personal framgår som redovisas vid 
socialnämndens arbetsutskott 2012-10-10. 
 
Socialförvaltningens organisation ses över med tanke på var den nya enheten 
ska tillhöra/organiseras. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från socialnämnden samt 
 
att ärendet återkommer när socialnämnden tagit ställning till upprättat avtal 
     mellan Migrationsverket och Torsås kommun. 
----- Sändlista Socialnämnden 
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AU § 296/12 
AU § 205/12   12/KS0125  
Integrationsplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Diskuteras nyanlända och ensamkommande barn inför mötet med Josefin 
Hermansson, arbetsutskottet och socialnämndens arbetsutskott,  
2012-06-26 klockan 10.00. 
 
Tara Braem från integrationsenheten lämnar en lägesrapport gällande flykting-
verksamheten och påtalar att Torsås kommun bör upprätta en integrationsplan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-06-12: 
 
att föreslå socialnämnden att upprätta en integrationsplan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Förslag till Integrationsplan ”Torsås kommun tar ansvar för en lyckad 
integration” föreligger från socialnämnden 2012-09-19 § 91. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättad integrationsplan ”Torsås kommun tar ansvar  
     för en lyckad integration”. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 297/12 
KF § 18/12   12/KS0041 
Medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana 
vid till exempel Sahara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Mats Insulander, Fågelmara, att Torsås 
kommun upprättar och underhåller en skridskobana vid till exempel Sahara. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana vid till 
     exempel Sahara överlämnas till tekniska nämnden och bildningsnämnden  
     för beredning, därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Sahara har tidigare varit en grusplan men är idag en gräsplan och det är ur 
tekniskt perspektiv ej lämpligt att anlägga en skridskobana på en gräsplan. 
Utifrån detta avslår tekniska nämnden 2012-03-13 § 37 medborgarförslaget. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17 § 164 att med hänvisning till avsaknad 
av lämplig grusbelagd yta avvisa medborgarförslaget samt att uppmana 
förslagsställaren att återkomma om lämplig yta finns. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – att upprätta och underhålla en skridskobana, 
     eftersom Sahara har tidigare varit en grusplan men är idag en gräsplan och  
     det är ur tekniskt perspektiv ej lämpligt att anlägga en skridskobana på en  
     gräsplan samt avsaknad av annan lämplig grusbelagd yta, 
 
att medborgarförslaget - Upprätta och underhålla en skridskobana vid till  
     exempel Sahara härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 298/12 
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 2012-10-10: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden och bygg- och miljö- 
     nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2011-09-20 § 163 att nämnden har inget 
emot en uppfyllnad av marken i nämnt medborgarförslag, dock krävs marklov 
för uppfyllnaden. Denna skall göras på sådant sätt att befintliga träd inte blir 
skadade eller påverkade i framtiden. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-09-11 § 90 att anta VA-ingenjörs Nina 
Johanssons förslag på yttrande av konsultföretaget WSP:s utredning gällande 
möjligheten att göra en invallning mellan sporthallen och Hembygdsparken för 
att förhindra framtida översvämningar. 
 
WSP har mätt in området och tagit fram två alternativa lösningar. 
 
Alternativ 1, 85 000 kronor exklusive moms. 
 
Skyddsvall till nivån +15.30, motsvarande högsta punkten på cykelvägen och 
cirka 1,3 meter över lägsta marknivå. 
Befintlig dagvattenbrunn förses med bakvattenstopp för att hindra Torsåsån 
att stiga baklänges upp i området. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 298/12, Medborgarförslag – Fyll upp svackan 
mellan sporthallen och Hembygdsparken 
 
Alternativ 2, 220 000 kronor exklusive moms. 
 
Skyddsvall till nivån +15.30, motsvarande högsta punkten på cykelvägen och 
cirka 1,3 meter över lägsta marknivå. 
En ny dagvattenpumpstation byggs innanför skyddsvallen. 
Backventiler hindrar att Torsåsån stiger baklänges.  
Förbindelsen mellan ån och dagvattenledningen bryts. 
 
Tekniska nämnden förespråkar alternativ två. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att tekniska nämnden beaktar alternativ 2 i kommande investeringsbudget samt 
 
att medborgarförslaget - Fyll upp svackan mellan sporthallen och Hembygds-  
     parken härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 299/12 
KF § 116/12    12/KS0132 
Medborgarförslag – Flytta torghandeln 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås gällande att 
torghandeln flyttas till grusplanen vid Norra Tångvägen framför hyreshusen på 
Badhusgatan. Detta för att inte förstöra det fina grönområdet vid parkeringen 
bakom Ica samt att flera parkeringsplatser blir lediga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-08-13: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-09-11 § 104 beslutar att torghandeln 
fortsättningsvis ska bedrivas på nuvarande plats och därmed avstyrker 
medborgarförslaget. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Flytta torghandeln med hänvisning till att  
     tekniska nämnden beslutar att torghandelen försättningsvis ska bedrivas på  
     nuvarande plats, 
 
att medborgarförslaget - Flytta torghandeln härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 300/12 
AU § 226/12 
KS § 89/12    12/KS0110 
Medborgarförslag – Digital klocka 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Melker Lyth, Torsås om Torsås kommun kan 
sätta upp en digital klocka med tid och datum i centrala Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-11: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Digital klocka till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-14: 
 
att inhämta kostnaderna på en klocka för uppförande i centrala Torsås. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Prislista föreligger på offentliga ur.   
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Digital klocka med hänvisning till att det idag  
     finns en digital klocka uppsatt på ”Tuppen-huset”,  
 
att medborgarförslaget - Digital klocka härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 301/10 
AU § 153/10  
KF § 29/10   10/KS0057 
Motion – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion att kommunen snarast påbörjar arbetet för 
snabbast möjliga utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) . 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-27: 
 
att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden 
     för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2010-04-27: 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-05-25 § 108 att meddela 
kommunstyrelsen att ärendet ej är inom deras ansvarsområde. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 § 46 att begära in ett förtydligande på 
uppdraget från kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10: 
 
att remittera motionen tillbaks till tekniska nämnden för att utreda om andra  
     alternativ finns för att kunna utträda ur Kalmarsundsregionens Renhållare  
     (KSRR) . 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-09-11 § 105 att avstyrka motionen eftersom 
det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att bygga upp en organisation i en 
kommun av Torsås storlek igen och i avsaknad av egen deponi förlita sig på att 
andra kommuner tar emot avfallet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 301/12, Motion – Utträde ur Kalmarsunds-
regionens Renhållare (KSRR) 
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)  
     med hänvisning till tekniska nämndens beslut att det inte är samhälls- 
     ekonomiskt försvarbart att bygga upp en organisation i en kommun av  
     Torsås storlek igen och i avsaknad av egen deponi förlita sig på att andra  
     kommuner tar emot avfallet,  
 
att motionen – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) härmed  
     anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 302/12   12/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,  

2012-10-01, 12/KS0002. 
 

• Årets företagskommun 2012, 12/KS0025. 
 
• Länsstyrelsen Kalmar län, Information kring överenskommelser om 

mottagande av vissa nyanlända invandrare, 12/KS0125. 
 

• Länsstyrelsen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Informations- och 
prognosbrev, 12/KS0125. 

 
• LandsbygdsNytt nr 5, 2012 september, 12/KS0086. 

 
• SmåKom, Nyhetsbrev, september 2012, 12/KS0042. 

 
• Remissvar på betänkandet Konsumenten i centrum – ett framtida 

konsumentstöd, 11/KS0038. 
 

• Landsbygderådet i Kalmar län, Solsidan nr 3, 2012, 12/KS0086. 
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningar. 
----- 
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AU § 303/12   12/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Inbjudan till FN-dagen, 2012-10-24, Kalmar. 

 
• Mutor och bestickning, 2012-12-04, Växjö. 

 
• Utbildning för förtroendevalda i arbetet med medborgardialogen som del i 

demokratiutveckling och styrning, 2012-11-29 – 30, Stockholm. 
 

• Redovisning av framtidsstudie, 2012-10-30, Kalmar. 
 

Ansökan finns på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
 att erbjuda ledamöterna att närvara vid redovisning av framtidsstudie i Kalmar 
      2012-10-30, 
 
att i övrigt notera redovisade kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 304/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Krisledningsplats, Projekt 2014. 
• Svensk Fastighetsförmedling.  
• Facebook konto, 12/KS0128. 
• Bredband, Kurt Tyrberg, Regionförbundet samt Telia. 
• Styrgrupp till Visionsarbete avvaktas. 
• Styrgrupp för lokalutredning, arbetsutskotten i kommunstyrelsen,  

  bildningsnämnden och socialnämnden.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
 att bjuda in Svensk Fastighetsförmedling till kommunstyrelsen för en 
      information om hur man kan marknadsföra Torsås kommun,  
 
att bjuda in Bitte Appelqvist för en information om Facebook, 
 
att bjuda in Kurt Tyrberg, Regionförbundet samt representant från Telia med 
     anledning av bredband, 
 
att i övrigt notera informationen från kommunledningen. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 53 av 55  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 305/12 
KS § 209/12 12/KS0014 
In- och utflyttarenkät från 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, M efterhör syftet med den in- och utflyttarenkät som 
gjordes av inflyttarlots Sofie Nyström 2011. Enligt hörsägen kan man inte lita 
på utredningen.  
 
Syftet med enkäten är att identifiera vilka människor som flyttar till- respektive 
från Torsås kommun samt att undersöka vilka faktorer det är som påverkar 
beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28: 
 
att uppdra åt kommunchefen att undersöka eventuella möjligheter att vidare  
     använda utredningen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om att han har haft kontakt med Sofie 
Nyström och konstaterar att enkäten behöver analyseras mera för att kunna 
användas till fullo. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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AU § 306/12 
KS § 233/12 12/KS0014 
Skyltmaterial ”Tomtmark säljes” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sören Bondesson, S initierar frågan om skyltarmaterial till kommunens lediga 
tomter.   
 
Inflyttarlots påbörjade arbetet kring att ta fram skyltmaterial ”Tomtmark säljes, 
som upplyser om att lediga tomter finns att tillgå. Johan Blomqvist har tagit 
fram ett original som kan användas vid beställning av skyltar. Kontakt är tagen 
med företaget Meg avseende framtagning av skyltar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-09-25: 
 
att vidare utreda om skyltarna är beställda. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om att fem skyltar är beställda och finns 
förvarade nere på Vågen i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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AU § 307/12 12/KS0014 
Rosa Bandet kampanj  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att Anna Benson har 
kontaktat honom med anledning av Rosa Bandet kampanjen som pågår under 
oktober månad 2012 som syftar till att bekämpa bröstcancer genom att 
finansiera forskning, sprida kunskap om sjukdomen och väcka opinion. 
 
Rosa Bandet kampanjen kommer att medverka på marknadsdagen i Torsås 
2012-10-26. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kontakta Anna Benson för att diskutera förutsättningar för en uppgörelse så  
     att Torsås kommun kan medverka i Rosa Bandet kampanjen. 
-----  
 
 
 


