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AU § 153/13   12/KS0179 
Anmälan till höstens Medborgarundersökning 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Medborgarundersökningen har genomförts två gånger om året sedan starten 
hösten 2005. 255 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 219 av dessa 
mer än en gång. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas 
kommunens egna resultat samt jämförelse med samtliga deltagande kommuner 
och även jämförelse med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat 
redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat. 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2013-08-22. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 154/13   13/KS0094 
Försäljning av tavla    
 
Ärendebeskrivning 
 
Ebbe Eberhardssons tavla som finns på biblioteket i Torsås är donerat till 
Söderåkra kommun av Torsdala Andelsstärkelseförening genom dess 
ordförande Sven Haglund. 
 
Lars Elmlund, Lilla Galleriet i Kalmar som är värderingsman för Sydsvenska 
Handelskammaren bedömer tavlan till 5 000 kronor. 
 
Förfrågan om att få köpa tavlan föreligger från Åsa Haglund – Rosenborg.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att sälja tavlan till Åsa Haglund – Rosenberg för en kostnad av 5 000 kronor. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 155/13 
AU § 151/13 
AU § 121/13 
KS § 90/13 
AU § 118/13 
KS § 48/13 
KS § 16/13 
AU § 4/13 
AU § 367/12   12/KS0045 
Hamntillstånd Mellan Kajen och Norra Kajen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S initierar frågan om gällande hamntillstånd kan gälla även 
Mellan kajen och Norra Kajen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att kommunchefen diskuterar frågan med de nya ägarna till Bergkvara Hamn & 
     Stuveri AB. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-08 
 
I kontakt med Transportstyrelsen har följande framkommit: 
 
För fartyg över 500 bruttoton i internationell trafik krävs ett ”Ship Security 
Certificate”. Endast godkända hamnanläggningar får betjäna dessa fartyg i 
internationell trafik. För att bli godkänd som hamnanläggning måste det göras 
en skyddsutredning som granskas och godkänns av Transportstyrelsen. Vidare 
ska en skyddsplan utarbetas som även den ska godkännas av Transport-
styrelsen.  
 
Gällande hamntillstånd har upphört eftersom Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
avslutade tillståndet innan bolaget såldes. 
 
Kommunchefen informerar om att Torsås kommun kan erhålla tillstånd att ta 
emot fartyg genom att göra en skyddsutredning, ta fram skyddsplan och utbilda 
en hamnskyddschef. Hamnskyddschef kan även anlitas. I annat fall får fartyg 
enbart lägga till vid Viktoriakajen och hanteras av Bergkvara hamn och Stuveri 
AB.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 155/13, Hamntillstånd Mellan Kajen och Norra 
Kajen  
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att söka nytt hamntillstånd samt 
 
att notera informationen från Transportstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29: 
 
att ärendet utgår och återkommer i kommunstyrelsen 2013-02-26 efter  
     ytterligare beredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Pontus och Leif Lindbergs förslag till lösning daterat 2013-02-11: 
 
Avtalet från 1987, som i andra delar än som nu är aktuella skrevs om 1997, 
reglerar tillgång till kaj i närområdet. Krav ställs där på utnyttjande av kajen för 
att hyresnivån ska gälla. Vår tolkning stöds av intyg från kommunens politiker 
och tjänstemän som upprättat och undertecknat avtalen.  
 
Om kommunen fortfarande anser att detta inte räcker hänvisas till gällande 
plan för hamnområdet. Det är enligt den planen vi fått byggnadslov.  
 
Att helt ta bort möjligheten att hantera varor över kajen strider mot planen 
som är ett skydd för vår investering och möjligheten att på avsett sätt rationellt 
utnyttja denna. 
Om kommunen önskar förändringar gäller den vanliga ordningen i en plan-
process, som då är en fullmäktigefråga. Riktmärke borde i så fall vara vad som 
sägs i översiktsplanen från 2010 – ”Hamnens möjligheter för transporter bör utnyttjas 
och ges en starkare ställning.” 
 
En för båda parter rimlig kompromiss är: 
 
Lindbergs accepterar att kostnader kring reparation av Mellankajen kan bli 
orimligt stor i förhållande till möjliga intäkter och godtar som alternativ 
lossning vid Norra kajen. Detta trots ökade lossningskostnader och problem 
kring djupet runt denna kaj. Kommunens kostnader för att hålla Norra kajen i 
brukbart skick är små och borde inte påverkas av ett fåtal lossningar per år. 
Omfattande 
hållfasthetsberäkningar gjordes inför vindkraftverkslastningen för ett antal år 
sen, vilka visade att kajen klarade mycket tyngre maskiner och lyft än nu 
aktuella. 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 155/13, Hamntillstånd Mellan Kajen och Norra 
Kajen  
 
Ett visst och rimligt besvär finns för att återfå det tillstånd för hamn-
verksamhet som med få inblandades vetskap sumpades när hamnbolaget 
såldes. Säkerhetsansvarig borde gå att lösa externt och den årliga kostnaden för 
tillstånd täcks genom hamnavgifter. Vid lågt utnyttjande sänks tillstånds- 
kostnaden till hälften. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-02-26: 
 
att kommunchefen inhämtar mer information i ärendet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
För att kunna nyttja Norra Kajen till internationell hamntrafik fodras att 
kajområdet ISPS-klassas samt att kajen och kajens vattenområde inklusive 
farleden till kajen utreds med avseende på bärighet och vattendjup. En 
skyddsutredning samt en skyddsplan ska utredas för godkännande av 
Transportstyrelsen. 
 
Någon överenskommelse mellan Svenska Foder och Bergkvara Hamn AB 
ifråga om lossning av deras gods finns inte. 
 
Peter Bergman, Bergkvara Hamn AB har lämnat en kostnadsberäkning på vad 
det ska kosta om kommunen köper tjänsten av hamnbolaget för att ha hamn-
verksamhet vid Norra Kajen. 
 
Det är svårt att beräkna kostnaderna, beroende på vad Transportstyrelsen 
respektive Sjöfartsverket kräver för åtgärder. 
 
ISPS-utredning & godkännande: cirka 30 000 – 50 000 kronor. 
Status på kaj – farled – vattenområde: cirka 150 000 – 200 000 kronor. 
Vakt vid båtlossning: 500 kronor per timme. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att söka nytt hamntillstånd samt 
 
att notera redovisning från Peter Bergman, Bergkvara Hamn AB. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26 
 
Skrivelse från Pontus Lindberg 2013-03-21: 
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 155/13, Hamntillstånd Mellan Kajen och Norra 
Kajen  
 
Man måste som näringsidkare kunna lita på att den kommun man etablerar sig 
i håller sig till gällande planer och ingångna avtal. Att man ändrar på förut-
sättningarna för att bedriva näringsverksamhet på detta sätt är oavsett vad 
juridiken säger omoraliskt. Dessutom är det kontraproduktivt. Se aktbilaga. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att företrädare för Svenska Foder och Lindbergs 
Bygg & Färg AB inbjuds till arbetsutskottet, där företagen får möjlighet att 
redovisa värdet av att kunna använda Mellan Kajen – Norra Kajen för 
företagens framtida verksamhet och samarbete. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-03-26: 
 
att bjuda in företrädare för Svenska Foder och Lindbergs Bygg & Färg AB till 
     arbetsutskottet, där företagen får möjlighet att redovisa värdet av att kunna  
     använda Mellan Kajen – Norra Kajen för företagens framtida verksamhet  
     och samarbete. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-04-02 
 
Andreas Åhnstrand, Lindbergs Färg & Bygg informerar om att det är viktigt 
för deras verksamhet att kunna använda Mellan Kajen och Norra Kajen. Idag 
samarbetar Lindbergs Färg & Bygg med Svenska Foder. Lindbergs använder 
en halvtid av befintlig personal för att hjälpa Svenska Foder med in- och 
utlastning av foder. 
 
Pontus Lindberg, Handelshuset i Bergkvara AB informerar om att under 2012 
lossades cirka fyra fartyg, snitt 500 ton. I dag finns ett löpande avtal med ett års 
förlängning med Svenska Foder.  
 
Pontus Lindberg vill att kommunen undersöker merkostnaden för renovering 
av del av Mellan Kajen (cirka 50 meter), så att det går att hantera lossning över 
kaj. Det går att efter hjälplig renovering av det yttre kajbandet lossa utan att 
direkt belasta detta. Det innebär i praktiken att lossning sker cirka tre meter in 
från kajkanten och att området ut mot kajen (tillfälligt) spärras av på lämpligt 
sätt. 
Om lossning sker vid Mellan Kajen, behöver ingen dellossning ske vid 
Viktoriakajen. Så har det varit under cirka 30 år (utom de två senaste). 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 155/13, Hamntillstånd Mellan Kajen och Norra 
Kajen  
 
Om merkostnaden är hanterbar inom ramen för ett rimligt långt hyresavtal är 
Handelshuset i Bergkvara AB beredda att stå för denna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-02: 
 
att bjuda in Svenska Foder till arbetsutskottet 2013-04-16, där företaget får  
     möjlighet att redovisa värdet av att kunna använda Mellan Kajen – Norra  
     Kajen för framtida verksamhet, 
 
att inhämta Sjöfartsverkets bedömning samt en kostnadskalkyl av en eventuell  
     mindre renovering av del av Mellan Kajen (cirka 50 meter). 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-04-16 
 
Anders Petersson från Svenska Foder informerar om att deras behov är att få 
fortsätta att använda Victoriakajen och Norra kajen för lossning av deras 
gödningsbåtar. Svenska Foder klarar sig utan Mellan kajen.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-16: 
 
att bjuda in Bröderna Höglunds till arbetsutskottet 2013-05-07 för ett samtal  
     kring ett samarbete för att kunna lossa vid Norra kajen, 
 
att även undersöka bärigheten på Norra kajen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08  
 
Peter Bergman från Bergkvara Hamn & Stuveri AB informerar om vad det 
innebär för hamnbolaget gällande lagar, krav och tillstånd för att bedriva 
sjöfart. 
 
Kommunchefen informerar om att under vecka 21, 2013 kommer en dyk- 
besiktning att utföras av Norra Kajen och Mellan Kajen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 156/13   13/KS0023 
Budget 2014, plan 2015-2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar prognos skatter och bidrag exklusive nytt 
utjämningssystem, ekonomisk sammanställning inför ramar 2014 samt 
satsningar som ingår i budget 2013.  
 
Bygg- och miljönämnden 
 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson och 
ordförande i bygg- och miljönämnden Magnus Svensson redovisar bygg- och 
miljönämndens förslag på budget för 2014-2016. 
 
Tekniska nämnden 
 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson redovisar 
tekniska nämndens förslag till budget för 2014-2016. 
 
Bildningsnämnden 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar bildningsnämndens förslag på budget 
för 2014-2016. 
 
Socialnämnden 
 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2013-04-19 § 45 gällande budget 2014, 
kommentarer till driftkostnadsförändringar samt investeringsbudget föreligger. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens förslag på drift- och 
investeringsbudget för 2014-2016. 
 
Budgetförslag för 2014-2016 föreligger från revisionen. 
  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisning av nämndernas förslag på budget 2014-2016, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att sammanställa nämndernas förslag på budget 
     2014-2016 och återkomma med en redovisning i kommunstyrelsen,  
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 156/13, Budget 2014, plan 2015-2016 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att internräntan förändras från 3,5 procent till 2,5 procent, 2013.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 157/13 
AU § 142/13 13/KS0080  
Redovisning av Överförmyndarnämndens verksamhet  
      
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen företog 2013-02-22 inspektion hos gemensamma 
överförmyndarnämnden för Emmaboda, Nybro, och Torsås kommun. 
 
Protokoll daterat 2013-03-26 från Länsstyrelsen Östergötland delges 
ledamöterna i kommunstyrelsen.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2013-05-07 kommer representanter för den 
gemensamma överförmyndarnämnden samt handläggare Ann-Katrin 
Wahldorfsson att redovisa verksamheten.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-16: 
 
att notera informationen gällande den gemensamma överförmyndarnämnden.  
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08 
 
Ann-Katrin Wahldorfsson, Christer Jonsson och Elsie Ludwig medverkar från 
Överförmyndarnämnden. 
 
Ann-Katrin Wahldorfsson redovisar Överförmyndarnämndens verksamhets-
berättelse samt antal ärendeperioder per ärendetyp för 2012. 
 
Antalet ärenden (gode män, förvaltare och förmyndare) uppgår till 87 i Torsås. 
  
Tretton ställföreträdarskap, vilket innefattar nio godmanskap och två nya 
förvaltarskap, två förordnade förmyndare. Ett ärende är avslutat och nio 
huvudmän har avlidit. Ökningen av ärenden är ett ställföreträdarskap. 
 
Beslut har tagits i Torsås kommun om att under 2013 ta emot sex 
ensamkommande flyktingbarn, vilket kräver en hel del handläggning och 
administration som tidigare inte har funnits. 
 
Christer Jonsson redovisar det ekonomiska utfallet för 2012. 
 
Budget 2012: 750 000 kronor 
Utfall + 88 000 kronor 
Arvode: 456 170 kronor 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 157/13, Redovisning av Överförmyndarnämndens 
verksamhet 2012 
 
Budget för 2013: 758 000 kronor. 
 
Administrationsbidrag, månadsvis januari – december 2012 för Torsås 
kommun är 17 442 kronor. 
 
Christer Jonsson informerar om att planeringssekreterare/chef Kristian Lund 
har överlämnat en skrivelse till budgetberedningen i Nybro kommun om en 
utökning av grundorganisationen med 50 procent tjänst, en handläggare från 
2014. 
 
Påpekanden i Länsstyrelsens inspektionsprotokoll är åtgärdat. 
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande Överförmyndarnämndenss verksamhet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 158/13   12/KS0098, 13/KS0091 
Icke verkställda beslut kvartal IIII, 2012 samt kvartal I, 2013    
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 
Rapport kvartal IIII, 2012 
 
Antal icke verkställda beslut: 1 
Typ av bistånd: Individ- och familje- 
 omsorgen, kontakt- 
 person/familj  
Antal dagar från beslut till rapportering: 153 
Antal män: 0 
Antal kvinnor 1 
 
Rapport kvartal I, 2013 
 
Antal icke verkställda beslut: 2 
Typ av bistånd: Individ- och familje- 
 omsorgen, kontakt- 
 person/familj  
Antal dagar från beslut till rapportering: 254, 182 
Antal män: 0 
Antal kvinnor 2   
   
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal IIII, 2012  
     samt kvartal I, 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 159/13   13/KS0092 
Förslag till ny Folkhälspolitisk plan för Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län är 2013 – 2016 är nu klar och är ute på 
en remissgenomgång.  
År 2009 bildades en politiks styrgrupp med representanter från länets alla 
kommuner och Landstinget i Kalmar län, för att revidera den folkhälsopolitiska 
planen.  
Det nya förslaget resulterade i en folkhälsopolitisk strategi samt 13 lokala 
folkhälsopolitiska planer som utgår från lokala prioriteringar av folkhälso-
arbetet inom kommunerna och Landstinget i Kalmar län. 
 
Styrgruppen har enats om tre målområden med regionalt nedbrutna mål som 
det länsövergripande folkhälsoarbetet ska fokuseras kring. Styrgruppen 
ansvarar för att följa upp den folkhälsopolitiska planen. 
 
Skriftliga synpunkter på förslaget ska lämnas senast 2013-05-23. 
 
Socialnämnden beslutar 2013-04-18 § 44 att inga erinringar föreligger mot 
förslaget till ny folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 samt att 
inkomna synpunkter från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för 
funktionshinderfrågor (RFH) biläggs till protokollet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att lämna några synpunkter på ny folkhälsopoliskt plan för  
     Kalmar län 2013-2016, 
 
att överlämnad socialnämndens beslut 2013-04-18 § 44 samt inkomna  
     synpunkter från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för  
     funktionshinderfrågor (RFH) till Folkhälsocentrum,  
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 160/13   13/KS0086 
Elsäkerhet Malmen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brister angående elsäkerheten vid grusplanen Malmen har framkommit till 
bildningsnämnden. I samband med bristerna aktualiserades frågan om vem 
som innehar eldriftsansvaret i kommunen. 
 
Offert på nödvändiga åtgärder har framtagits. Kostnad för material och arbete 
uppgår till 140 tkr exklusive moms. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-04-08 § 79 att skicka förfrågan till kommun-
styrelsen angående vem som är eldriftsansvarig för Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att stenmjölsplan på Malmen ska ingå i tekniska nämndens ansvarsområde. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 161/13   13/KS0088 
Dagligvarubuss 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan daterad 2013-03-08 har inkommit från Annika Åhlund och Johan 
Stämmgård, Färjestaden gällande dagligvarubuss i Torsås kommun. 
 
Målgruppen är boende på landsbygden, i första hand äldre med svårighet att ta 
sig till affären men även andra boende på landet kan komma i fråga. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2013-04-03 § 37 att översända 
skrivelsen till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in socialchefen till arbetsutskottet för en redovisning av gällande  
     hemsändningsbidrag. 
-----  
Sändlista 
Socialchefen 
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AU § 162/13   13/KS0096 
Markupplåtelseavtal Torsås, Servitutavtal för elledning samt 
ledning i mark 
 
Ärendebeskrivning 
 
För Torsås 4:2 finns ett markupplåtelseavtal för elledning i mark med 
tillhörande karta daterat 2008-03-18. 
 
Kraftringen Nät har ansökt om ledningsrätt för alla högspänningskablar som 
ligger i privat mark. Dock har det uppmärksammats ett fel i förevarande avtal 
rörande fastighetsbeteckningen. Avtalet ska egentligen avse fastigheten Torsås 
2:42.  
 
En överenskommelse föreligger där det framgår att avtalet gäller för Torsås 
2:42 istället för Torsås 4:2. 
 
Kraftringen Nät AB (före detta KREAB) planerer att genomföra om-
byggnationer i högspänningsnätet där det grävs ner luftledningar för att få bort 
stolpar och att förbättra leveranssäkerheten.  
 
Servitutsavtal för elledning gällande fastigheterna Applerum 4:19 och Torsås 
2:42 samt för ledning i mark gällande fastigheten Applerum 5:6 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna markupplåtelseavtal samt servitutavtal gällande elledning och 
     ledning i mark, 
 
att bemyndiga kommunchefen underteckna avtalen. 
-----  
Sändlista 
Kraftringen Nät AB 
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AU § 163/13   13/KS0065 
Förfrågan avstyckning av tomt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsmäklare Irene Fohlin, Svensk Fastighetsförmedling har haft kontakt 
med Lantmäteriet som säger att man får räkna med minst sex månader för en 
avstyckning. 
 
Kostnaden för en enstaka tomt ligger på 25 000 – 30 000 kronor. 
 
Lantmäteriet rekommenderar att man styckar några tomter åt gången i en 
klump för då kan man komma ner i avstyckningskostnad. Kostnaden kan man 
sedan fördela på respektive tomt. 
Om det nu finns ett lite mer attraktivt område i Ragnabo bakom Dalskär så 
gäller det nog att försöka förenkla och inte försvåra för kunderna. Att ha 
valmöjlighet är ju bra men tomten finns kvar om man inte avstyckar alla 
alternativ gör dem olika stora.  
 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson har nyligen 
haft ett möte med representanter för Lantmäteriet (Magnus Forsberg, enhets-
chef Kristianstad och Anna Hansen, förrättningslantmätare, Karlskrona). Den 
information som lämnades på mötet är att ett fastighetsbildningsärende 
normalt har en genomsnittstid på cirka 15-16 veckor och om enkla 
förutsättningar då tar det oftast kortare tid.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att stycka av tomter på kommunens mark, innan försäljning.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 164/13 
AU § 259/12 
AU § 225/12 
KF § 32/12  12/KS0065 
Medborgarförslag – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på 
hemsidan alternativ webbradio 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att 
varje kommunfullmäktige ska filmas och visas på hemsidan alternativ 
webbradio. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Visa kommunfullmäktiges sammanträde 
på hemsidan alternativ webbradio till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande i kommunfullmäktige för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-08-14 
 
Kommunchefen redovisar förslag på kostnaderna för att sända kommun-
fullmäktige på Mjölnerskolan alternativ Folketshus.  
 
Arbetsutskottets beslutar: 
 
att inhämta synpunkter på förslaget från partigrupperna, 
 
att synpunkterna ska inlämnas till kommunkansliet senast 2012-09-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-18 
 
Kristdemokraterna är tveksamma till direktsändning av kommunfullmäktige, 
alternativt i så fall webb-sändning efteråt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-18: 
 
att inhämta hos de kommuner som idag direktsänder kommunfullmäktige  
     deras besöksfrekvensen på webben. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 164/13, Medborgarförslag – Visa 
kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan alternativ 
webbradio 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08 
 
Kommunchefen redovisar kostnaderna om sammanträdet sänds från 
Mjölnerskolan och att Vision4You filmar och webb-sänder samt kostnaden 
som finns idag för kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets Hus.  
 
Kontakt har tagits med andra kommuner där det framkom att flera anlitar 
utomstående företag som sköter tekniken. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan 
     alternativ webbradio,  
 
att medborgarförslaget – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan 
     alternativ webbradio härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 165/13 
KF § 56/13   13/KS0075 
Medborgarförslag – Bergkvara centrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Lilian Kronmar Olsson och Nils-Olof 
Petersson gällande Bergkvara centrum. 
 
Förslag föreligger att kontraktet med hyresgästen av gatuköket sägs upp samt 
att man rensar upp hela objektet från platsen. 
 
Man ska även ta kontakt med de övriga fastighetsägarna och ta upp problemet 
med hur det ser ut på deras grönytor med mera. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-04-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bergkvara centrum till kommunstyrelsen  
     för beredning. Därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08 
 
Markupplåtelseavtal har upprättats med Shabtay Avraham 1994-06-27 på del av 
Bergkvara 2:1. 
 
Markdispositionen är kostnadsfri och gäller så länge Shabtay Avraham är ägare 
till gatuköket. 
 
En överenskommelse har träffats 2003-07-29 med ägaren till gatuköket om 
tillstånd att bygga en tillfällig uteservering i trä. Konstruktionen ska vara 
demonterbar och endast finnas på platsen mellan 1 maj och 30 september. 
Överenskommelsen gäller under förutsättning att inga störningar för 
allmänheten uppstår och att området hålls i vårdat skick.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer efter ytterligare beredning. 
----- 
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AU § 166/13 
KF § 16/13   13/KS0035 
Medborgarförslag – Utökning av VA-område i Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Djursviks Samhällsförening genom 
ordförande Lars Carlson gällande utökning av VA-område i Djursvik. VA- 
området skall utökas långs Gunnarstorpsvägen och bör omfatta minst till och 
med Gunnarstorp.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik överlämnas till  
     tekniska nämnden för beredning, därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08 
 
Det pågår ett arbete med att ta fram en VA-plan för Torsås kommun. VA-
planen görs som ett tematiskt tillägg till översiktplanen och ett första utkast ska 
var klart hösten 2013. 
 
I samband med VA-planarbetet utreds vilka områden som kan vara aktuella att 
inkludera i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. VA-
planen omfattar hela kommunen, inklusive i medborgarförslaget föreslaget 
område. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-04-09 § 5 att medborgarförslaget beaktas vid 
arbetet med VA-planen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik kommer att  
     beaktas i samband med arbetet med VA-planen,   
 
att medborgarförslaget – Utökning av VA-område i Djursvik härmed anses  
     besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU 167/13 
KF § 183/12   12/KS0188 
Medborgarförslag – Cirkulationsplats vid korsningen av 
Djursviksvägen-Påbonäsvägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Djursviks Samhällsförening, Lars Carlson 
gällande cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen-Påbonäsvägen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-12-10: 
 
att medborgarförslaget - Cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen- 
     Påbonäsvägen överlämnas till tekniska nämnden för beredning, därefter åter  
     till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08 
 
Väg 503, Djursviksvägen, är en allmän väg med staten som väghållare. 
Yttrande har inhämtats från Trafikverket. Av verkets yttrande framgår att 
trafikflödet på väg 530 är lågt. Inga trafikolyckor har rapporterats från 
korsningen Djursviksvägen-Påbonäsvägen under den senaste 10 års-perioden. 
 
Trafikverket anser att en cirkulationsplats med hänsyn till trafiksäkerhet och 
framkomlighet inte är motiverad. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar Trafikverkets bedömning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-04-09 § 6 att med hänsyn till de låga 
trafikflödena i kombination med olycksstatistiken avslå medborgarförslaget – 
att inrätta en cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen - 
Påbonäsvägen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänsyn till de låga trafikflödena i kombination med olycksstatistiken  
     avslå medborgarförslaget – att inrätta en cirkulationsplats vid korsningen av  
     Djursviksvägen - Påbonäsvägen. 
 
att medborgarförslaget – Cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen –  
     Påbonäsvägen härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 168/13 
KF § 58/13   13/KS0082 
Motion – Fastställande av den politiska organisationen för 
kommande mandatperiod 
 
Ärendebeskrivning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S hemställer i en motion att ny politisk organisation för 
kommande mandatperiod fastställs. 
 
När 2012 års budget fastställdes av kommunfullmäktige i Torsås 2011-11-28, § 
163 beslutas efter yrkande från Marie Jansson, KD samt bifallsyrkande från 
Roland Swedestam, S om en “Översyn av den politiska organisationen”: 
 
- att den politiska organisationen ses över och eventuellt göra om den så att det finns en 
     kommunstyrelse och utifrån denna utskott. 
 
Beslutet har inte genomförts, men de anslagna pengarna till översynen på  
100 000 kronor finns med i 2013 års budget. 
 
För att förtydliga det av fullmäktige fattade beslutet om organisationsöversyn 
och för att säkerställa att beslut om ny politisk organisation för kommande 
mandatperiod fattas i god tid föreslås att kommunfullmäktige i Torsås beslutar: 
 
att en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med en representant från varje parti i 
     kommunfullmäktige, 
 
att beslut om ny politisk organisation för kommande mandatperiod fattas på  
     kommunfullmäktiges februarisammanträde 2014. 
  
Kommunfullmäktige beslutar 2013-04-15: 
 
att överlämna motionen – Fastställande av den politiska organisationen för  
     kommande mandatperiod till kommunstyrelsen för beredning. Därefter åter 
     till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta partigruppernas synpunkter på motionen - Fastställande av den  
     politiska organisationen, 
 
att synpunkterna ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2013-09-06. 
-----  
Sändlista 
Partigrupperna 
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AU § 169/13 
AU § 198/12 
KF § 75/12   12/KS0103 
Motion – Välkomstdag för nyinflyttade 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP hemställer i en motion att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att så snabbt som möjligt utreda möjligheten att ha en välkomstdag 
för nyinflyttade i kommunen till exempel en gång om året. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att överlämna motionen – välkomstdag för nyinflyttade till kommunstyrelsen  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-06-12: 
 
att överlämna motionen – välkomstdag för nyinflyttade till kommunchefen  
     för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08 
 
Kommunchefen redovisar en uppskattad kostnad för att inrätta en 
välkomstdag för nyinflyttade.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunchefen arbetar vidare för att inrätta en välkomstdag för  
     nyinflyttade,  
 
att notera redovisad sammanställning från kommunchefen,   
 
att motionen – Välkomstdag för nyinflyttade härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 170/13 
AU § 130/13   13/KS0076 
Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län - Remiss 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för 
Kalmar län. Arbetet har pågått under perioden 2011- 2013 i ett nära samarbete 
med länets kommuner. Planen ska utgöra ett planeringsunderlag för 
kommunernas och Länsstyrelsens arbete vid översiktsplanering och annan 
ärendehandläggning. 
 
Remisstid: 6 mars – 10 maj 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-02: 
 
att inhämta yttrande på remissen gällande Regional vattenförsörjningsplan  
     Kalmar län från tekniska nämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-08 
 
Enligt tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson,  
2013-04-29 kommer tekniska nämnden svarar utifrån sin roll som huvudman 
för VA direkt i eget yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande den regionala vattenförsörjningsplanen för  
     Kalmar län.   
-----  
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 29 av 37  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-08 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
AU § 171/13   13/KS0097 
Förslag till ny avfallsplan 2013 - 2020 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) ställer under perioden 2 – 30 april 
ut förslag till ny avfallsplan 2013-2020, för att allmänheten ska få möjlighet att 
yttra sig och komma med synpunkter. Efter att inkomna synpunkter har 
behandlats ska KSRR:s förbundsfullmäktige fastställa avfallsplanen. 
 
I avfallsplanen sätts upp mål för vart man vill nå och beskriver avfalls-
hanteringen i medlemskommunerna som det ser ut idag. 
 
Under arbetet med avfallsplanen har det tagits fram mål och åtgärder, men det 
har också varit viktigt med en gemensam vision. De stödjer sig på Avfall 
Sveriges vision för 2020 som lyder: ”Det finns inget avfall” samt den 
Nationella Avfallsplanen. 
 
Enligt tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson,  
2013-04-29 finns ingen tjänsteskrivelse i nuläge. Det som kommer till nämnden 
från oss i förvaltningen innehåller sannolikt ”inget att erinra – dock med några 
rader om Torsås kommuns sårbarhet, kopplat till beroendet av externa 
leverantörer”. Detta innehåll återfinns sannolikt i både bygg- och 
miljönämnden (2013-05-14) och tekniska nämnden (2013-05-07). 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att lämna några synpunkter på förslaget till ny avfallsplan  
     2013 – 2020. 
-----  
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AU § 172/13  13/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under mars 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C  fattade 
delegationsbeslut gällande grannemedgivande under mars 2013. 
 
• Torsås 39:1, uppförande av plank. 
• Torsås 4:35, uppförande av bullerplank. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under mars 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 173/13  13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
april 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under april 2013. 
 
• Vikarierande förvaltningschef, bildningsförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     april 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 174/13   13/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,  

2013-05-01. 
• Skrivelse utan avsändare gällande diktatur i Sverige, 13/KS0006. 
• Pressmeddelande från Länsstyrelsen gällande vikarierande länsråd I Kalmar 

län. 
• Svea Hovrätts föreläggande 2013-04-17 gällande anläggande av konstgjord 

sjö och dammanläggning i Applerumsån vid Valfridsbo, 13/KS0006. 
• Länsstyrelsens beslut 2013-04-08, avslå ansökan om tillstånd till allmän 

kameraövervakning, 12/KS0165. 
• Slutredovisning av samhällsorientering av nyanlända flyktingar 2011-2012, 

Regionförbundet i Kalmar län, 13/KS0029. 
• Samlad bedömning av folkbildningens samhällsbetydelse, 13/KS0006. 
• Sveriges kommuner och landsting, Jämställdhet i kommunal transport-

planering, 13/KS0034. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärenden. 
-----  
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AU § 175/13   13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Regionförbundet Södra Småland, nyheter i vårpropositionen och nya 

ekonomirapporten, 2013-06-05, Växjö. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 176/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• IT-verksamheten. 
• Projekt verksamhetsstyrning. 
• Samverkan mellan kommunerna. 
• Våryra 2013-05-10, klockan 10.00 – 14.00. 
• Olssonska gården. 
• Lokalutredningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 177/13   13/KS0098  
Ansökan om bidrag till projekt Print meeting Bergkvara 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan föreligger från projektledare Kåre Holgersson om bidrag till projekt 
Print meeting Bergkvara 2013 om 10 000 kronor. 
 
Print meeting Bergkvara 2013 som startar den 27 juli 2013 till och med 6 
augusti 2013 samt utställning 5-18 augusti 2013 i Bergkvara Konsthall. 
 
Målet är att stärka och utveckla nätverk för konstnärer och andra kulturaktörer 
samt att utveckla ett internationellt utbyte såväl som att också stärka den lokala 
platsens, Bergkvaras identitet. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bidra med 10 000 kronor för eventet i Bergkvara 2013.   
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 178/13 13/KS0060 
Ledamöter i Leader Småland Sydost 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun är medlem i Leader Småland Sydost tillsammans med 
Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd, och Uppvidinge. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-03 § 138 att utse följande ledamot och 
ersättare i Leader Småland Sydost: 
 
Ledamot Ersättare 
    
C Håkan Algotsson S Roland Swedestam 
 Gunnarstorp 124 Ekskogen  Tjärekulla 104 
 385 97 Söderåkra  385 93 Torsås 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utsedd ledamot Håkan Algotsson, C och ersättare Roland Swedestam, S  
     kvarstår i Leader Smålands Sydosts styrelse även under 2014. 
-----  
Sändlista 
Leader Småland Sydost 
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AU § 179/13 
AU § 63/13   13/KS0046 
Ökat mottagande av nyanlända 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar län har fått ett höjt länstal, vilket innebär att länet ska ha beredskap att 
ta emot fler nyanlända. Länstalet för 2012 var fastställt till 616 och den nya 
siffran för 2013 är 1 208. Av de 1 208 ska 587 platser vara anvisningsbara, det 
vill säga platser som Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket kan anvisa en 
person till. 
 
Torsås kommun har idag en överenskommelse om att årligen ta emot 15 ny-
anlända, varav 8 anvisningsbara platser. Denna överenskommelse lever 
kommunen mycket väl upp till och flyktingmottandet fungerar bra i 
kommunen. 
 
Länsstyrelsen föreslår att Torsås kommun under 2013 åtar sig att ta emot 55 
nyanlända varav 46 anvisningsbara platser. 
 
Hänsyn har tagits till kommunens storlek, arbetsmarknad, andel utrikes födda, 
tillgång till bostäder samt mottagande av ensamkommande barn. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-19: 
 
att inhämta synpunkter från socialnämnden och bildningsnämnden, 
 
att inhämta från Torsås Bostads AB vilka lägenheter som finns som är  
     lämpliga för nyanlända,  
 
att inhämta synpunkter från Arbetsförmedlingens på deras syn gällande  
     arbetet med integration i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in till ett informationsmöte med Länsstyrelsen med anledning av ökat  
     mottagande av nyanlända, 
 
att integrationsenheten lämnar en lägesrapport över de flyktingar som idag 
     finns i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Integrationsenheten 


