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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 224 - 259 
 
§ 224 Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos 2013 
§ 225 Finansrapport per den 2013-07-31 
§ 226 Äskande om kompensation för merkostnader för skolskjutsar i  
  budget 2013  
§ 227-228Redovisning delegationsärende 
§ 229 Firmateckning i Torsås kommun 2011-2014, revidering 
§ 230 Faktura från Slätafly Kojagården 
§ 231 Revidering delegationsordning, kommunstyrelsen 
§ 232 Representant till ledningsgruppen för samverkan 
§ 233 Representant till styrgruppen, funktionshinderpolitiska planen 
§ 234 Upphandling gällande ventilationsaggregat, kommunledningskontoret 
§ 235 Medlemskap i Kumulus/Medverkan i projekt ”Full Koll” 
§ 236 Bidrag till lokalhyra studieförbunden, upphäva beslut 
§ 237 Avtackning av arrangörer vid evenemang 
§ 238 Disponibelt utrymme i sporthallen 
§ 239 Tankar kring framtiden och besöksnäringen 
§ 240 Sportfiskevatten 
§ 241 Älgbana 
§ 242 Förfrågan om markköp/nyttjanderätt, del av Torsås 2:42 
§ 243 Markförvärv, del av Bergkvara 2:33 
§ 244 Markupplåtelse vid Hossan för lekplats 
§ 245 Försäljning av Våghuset, Bergkvara  
§ 246 Information från Ann-Christin Bayard, Sustainable Sweden Southeast 

AB 
§ 247 Regional transportplan 2014 

 
§ 248 Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med  

2013-08-01 
§ 249 Redovisning av motioner under handläggning till och med  

2013-08-01 
§ 250 Medborgarförslag – Renovera Torskolan 
§ 251 Motion – vindkraft 
§ 252 Sammanträdestider 2014 
§ 253 Delgivningsärende 
§ 254 Kurser och konferenser 
§ 255 Kommunledningen informerar 
§ 256 Reparation kajen i Bergkvara hamn 
§ 257 Lokaluthyrning i fastigheten Torsås 5:77 (mobiliseringsförråd) 
§ 258 Digital ärendehantering 
§ 259 Grönområde del av Ragnabo 3:28 
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AU § 224/13   13/KS0012 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2013  
 

Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari – juni 2013 med 
helårsprognos. 
 
Det ekonomiska resultatet för januari – juni 2013 visar ett underskott på 2,5 
mkr inklusive nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar på 3,6 mkr. 
Detta är en betydande försämring jämfört med motsvarande period 2012.  
 
Årsprognosen är enligt budget, det vill säga ett nollresultat under förutsättning 
att kommunen erhåller återbetalning av inbetalda AFA premier för åren 2005-
2006. Med denna årsprognos klaras balanskravet men ej finansiellt resultatmål.  
 
Nämnderna avger en prognos som totalt visar att de inte kan bedriva verksam-
heten inom tilldelade ramar medan finansförvaltningen prognostiserar över-
skott. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna delårsbokslut för januari – juni 2013 till de förtroendevalda  
     revisorerna för granskningen,  
 
att notera informationen gällande delårsbokslut januari – juni 2013 med helårs- 
     prognos. 
-----  
Sändlista 
Förtroendevalda revisorer 
Kommunstyrelsen 
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AU § 225/12   13/KS0110 
Finansrapport per den 2013-07-31 
 
Ärendebeskrivning 
 

Finansrapport per den 2013-07-31 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 2013-07-31. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 226/13 
AU § 138/13 12/KS0053  
Äskande om kompensation för merkostnader för skolskjutsar i 
budget 2013       
      
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden har i sin internbudget 2013-01-09 § 2 beslutat äska om 
kompensation med 300 tkr för ökade trafikkostnader. 
 
Orsaken till detta är att under 2012 fördes kommunens trafikkostnader över 
från kommunstyrelsen till bildningsnämnden. Det belopp som fördes över ska 
kompensera för kostnader från Kalmar Länstrafik. 
 
Genom tillförordnad bildningschef Lisbeth Kromnow vänder sig bildnings-
nämnden till kommunstyrelsen för kompensation i budgetramen med 300 tkr 
laternativt att budgeten för trafikkostnader förs tillbaks till kommun-styrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-16: 
 
att ärendet utgår för vidare beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå äskandet från bildningsnämnden gällande kompensation för ökade 
     trafikkostnader. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 227/13  13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
juni 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under juni 2013. 
 
• Ersättare för semesterledig förvaltningschef under dennes huvudsemester 

2013 samt vikarierande förvaltningschef/samhällsbyggnadschef. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     juni 2013. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 228/13  13/KS0198, 13/KS0046 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade avtal under 
mars 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
upprättade avtal under mars 2013. 
 
• Avtal om distansarbete i bostaden. 
• Grundavtal gällande regional samverkan kring samhällsorientering på 

modersmål. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade avtal under  
     mars 2013. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 229/13 
KS § 184/11 
KS § 11/11   13/KS0121 
Firmateckning i Torsås kommun 2011 – 2014, revidering 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-08-09: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, teckna  
     kommunens firma, att gälla under perioden 2011 – 2014. 
 
Håkan Algotsson, C kommunstyrelsens ordförande 
Eva-Kristina Berg, C kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Kent Frost ekonomichef 
Jan Darrell kommunchef 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Per Lindberg personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Mona Magnusson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
Kent Norrman personalsekreterare 
 
Vaktmästare Johnny Petersson samt kansliadministratör Yvonne Nilsson 
bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och godsförsändelser 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att personalsekreterare Kenth Norrman tas bort med anledning av att han  
     avslutat sin anställning på Torsås kommun samt 
 
att godkänna revideringen av firmatecknare i Torsås kommun 2011-2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 230/13   13/KS0006 
Faktura från Slätafly Kojagården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Faktura daterad 2013-06-24 ställd till tekniska nämnden föreligger från Berne 
Svensson, Slätafly Kojagården gällande sprängsten hämtat med lastbil från 
Slätafly (Skärgöl).  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna faktura daterad 2013-06-24 från Berne Svensson, Slätafly  
     Kojagården till tekniska nämnden. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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AU § 231/13   13/KS0052 
Revidering delegationsordning, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar revideringar i upprättad delegationsordning för 
kommunstyrelsen. 
 
• C:1, Upphandlingsärende ändras till verkställighetsbeslut (VB). 
• G:6, Yttrande över antagande av hemvärnsman, tas bort. 
• G: 7, Uttagning till civilförsvaret, tas bort. 
• G: 11 kompletteras med ”gällande kommunstyrelsens handlingar”. 
• H:3 kompletteras med ”tillfällig ersättare för”. 
• I:14, ledighet för efterbehandling med mera enligt AB § 28 moment 11 

utan riktlinjer, verkställighetsbeslut (VB), personalchef. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna revideringen samt 
 
att fastställa reviderad delegationsordningen för kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 232/13   13/KS0029 
Representant till ledningsgruppen för samverkan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län anser att det finns 
behov av en fast och långsiktig organisation för ledning och styrning av 
samarbetet mellan länets kommuner och landstinget. 
 
Kalmar län är på god väg att utveckla stödstrukturer för samverkan. Dock 
saknas fortfarande en tydlig styrning och ledning på högsta nivå. Därför 
föreslås att det bildas en länsgemensam ledningsgrupp för samverkan mellan 
länets kommuner och landstinget. 
 
Ledningsgruppen bör bestå av fem representanter från landstinget, en 
representant från Regionförbundet och att länens kommuner har varsin 
representant. Representanten ska ha mandat att företräda hela sin organisation. 
Beredningsarbetet för ledningsgruppen måste utformas så att representanterna 
har möjlighet att inhämta synpunkter från de samverkansområden som berörs. 
 
Den länsgemensamma ledningsgruppen ska ha ett uttalat mandat att till-
sammans utforma en plan och en organisation för samverkan mellan 
kommunerna och landstinget. Ledningsgruppens förslag ska därefter föreläggas 
för den politiskanivån i länet.  
 
Ledningsgruppen för samverkan bör bildas snabbt. Senast 2013-08-15 ska 
namn på kommunrepresentanten vara hos Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utse socialchef Ninna Melin som representant i ledningsgruppen för  
     samverkan. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
Socialchefen 
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AU § 233/13   12/KS0116 
Representant till styrgruppen, funktionshinderpolitiska plan  
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22 § 30 att inhämta synpunkter om 
representanter i styrgruppen från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och 
Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) samt att styrgruppen tar fram 
konkreta förslag utifrån Funktionshinderpolitiska planen som kan arbetas 
vidare med. 
 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för Funktionshinderfrågor 
(RFH) beslutar 2013-05-23 § 21 att följande representanter ska ingå i 
styrgruppen: 
 
Solveig Johnér och Lennart Svensson, KPR 
Christer Sjöberg och Anette Thorlin, RFH. 
 
Eftersom ingen styrgrupp ännu är bildad föreslår Christer Sjöberg att någon 
från kommunstyrelsen och socialnämnden representeras i styrgruppen. 
 
En handlingsplan/åtgärdsplan ska upprättas inom kommunens samtliga 
förvaltningar. Socialnämnden har arbetat fram ett arbetsmaterial ”Strategi för 
funktionshinderpolitik Torsås kommun 2012-2015 för nämndens fortsatta 
arbete med planen. Christer Sjöberg efterfrågar vem som ansvarar för att 
dokumentet färdigställs. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt samtliga nämnder att utse en representant till styrgruppen.  
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse ordförande Håkan Algotsson som representant för kommunstyrelsen i  
     styrgruppen.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska Nämnden 
För kännedom till Christer Sjöberg 
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AU § 234/13   13/KS0081 
Upphandling gällande ventilationsaggregat, kommunlednings-
kontoret 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ingemar Skotheim, Torsås Fastighets AB informerar om pågående 
upphandling gällande byte av ventilationsaggregat, kommunledningskontoret.  
 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 6 kap 2 § OSL. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande pågående upphandling. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 235/13   13/KS0119 
Medlemskap i Kumulus/Medverkan i projekt ”Full Koll” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kumulus är en unik ideell förening som jobbar med nationella och inter-
nationella möjligheter för unga i Kalmar län. Till Kumulus kan kommuner, 
föreningar eller ungdomar vända sig om de har ett eget projekt de vill ha hjälp 
att genomföra, om ungdomen vill åka utomlands som volontär eller om 
ungdomar eller organisationer behöver pengar till ett projekt som de själv 
skapat. 
 
För medlemskommunerna erbjuds ett medlemskap som innebär att 
kommunen kan: 
 
• Ta emot internationella unga i sina verksamheter och på så vis få in en 

internationell prägel och fler händer i sina verksamheter. 
• Erbjuda sina ungdomar internationella erfarenheter så som volontärskap, 

utbyten eller demokratiprojekt utan att det kostar ungdomen något. 
• Vara delaktig i det demokratiprojekt Full Koll som Kumulus kommer att 

starta i form av en portal på internet. Kumulus har beviljats 1 367 000 
kronor av Arvsfonden för detta projekt. 

• Söka medel för ungdomsprojekt via Action som ger unga chansen att driva 
egna projekt. 

• Skapa projekt utifrån resultaten av LUPP 2012. 
• Ta del av det kulturprojekt som Kumulus kommer att ansöka om. 
• Tillsammans med Kumulus starta, driva och administrera projekt 

finansierade av till exempel Arvsonden, Ungdomsstyrelsen eller Skandia 
Idéer för livet. 

 
För att ta del av detta betalar kommunen en medlemsavgift som baseras på 
andelen ungdomar mellan 13 och 30 år skrivna i kommunen samt en basavgift. 
Medlemsavgiften för en kommun för år 1 är 30 000 kronor plus 3 kronor per 
ungdom från och med 2014. Uppsägningstiden är tolv månader.  
 
Väljer kommunen att inte vara medlem men vill fortsätta ta emot eller skicka 
volontärer genom Kumulus kostar detta kommunen 35 000 kronor plus moms 
per volontär. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 235/13, Medlemskap i Kumulus 
 
2014 innebär det att Torsås kan: 
 
• Fortsätta skicka volontärer, i dagsläget har en volontär skickats. 
• Fortsätta ta emot volontärer till fritidsgården (första anländer i september 

2013). 
• Torsås kan vara delaktig i Kumulus storsatsning på demokratiportalen Full 

Koll och på så vis vinna mycket inom ungdomsinflytande. 
• Ta del av Action-medel, hittills har Torsås nyttjat 12 500 kronor av sina 

totala medel, kvar finns 18 920 kronor (resterande pott är beroende på hur 
många kommuner som väljer att vara medlemmar 2014). 

• Fortsätta skapa det kulturprojekt som tas fram tillsammans med nätverket 
Det Goda Mötet. 

• Ta fram nya projektidéer utifrån resultaten av LUPP 2012. 
 
Torsås kommun genomförde 2012 enkäten LUPP bland unga i kommunen. 
Resultatet för Torsås visar att unga i åttonde klass, andra ring på gymnasiet och 
unga mellan 19-25 år inte känner sig delaktiga i kommunens utveckling. Under 
sommaren 2013 har Torsås haft sju unga anställda för att jobba kring ungas 
inflytande. 
 
Torsås kommun erbjuds tillsammans med Nybro och Emmaboda vara pilot-
kommun för en digital satsning ”Full Koll”. 
 
Kumulus efterhör om Torsås kommun väljer att vara delaktig i projektet 
genom att delegera till en eller två politiker samt en eller två tjänstemän att bli 
kontaktpersoner i projektet ”Full Koll”. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendena medlemskap i Kumulus samt medverkan i projekt  
     ”Full Koll” till bildningsnämnden.  
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 236/13   13/KS0117 
Bidrag till lokalhyra studieförbunden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 1987-09-23 § 69 att bidrag till studieförbundens 
lokalkostnader beviljas från och med 1988 med 50 procent av redovisade 
kostnader. Administrationen av bidragsgivningen uppdras – liksom beträffande 
timbidrag – till kulturnämnden.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03 § 108 att föreslå kommunfullmäktige 
att upphäva beslut 1987-09-23 § 69. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1987-09-23 § 69 gällande att bidrag till  
     studieförbundens lokalkostnader beviljas från och med 1988 med 50   
     procent av redovisade kostnader. Administrationen av bidragsgivningen  
     uppdras – liksom beträffande timbidrag – till kulturnämnden.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 237/13   13/KS0116 
Avtackning av arrangörer vid evenemang 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03 § 109 att godkänna förslag med 
riktlinjer för uppvaktning och avtackning samt att det är kommunstyrelsens 
uppgift att tillhandahålla uppvaktning vid publika evenemang som är av större 
vikt för kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera bildningsnämndens riktlinjer för uppvaktning och avtackning vid  
     evenemang.  
-----  
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AU § 238/13   13/KS0118 
Disponibelt utrymme i sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-06-03 § 103 att lyfta ärendet om det 
disponibla utrymmet i sporthallen till kommunstyrelsen för en dialog. 
 
Controller Jonas Persson lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande disponibelt utrymme i sporthallen. 
-----  
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AU § 239/13   13/KS0022, 13/KS0014 
Tankar kring framtiden och besöksnäringen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kenneth Lundin från Torsås Företagscentrum TFC och vikarierande turism-
ansvarig Ann-Sofie Gränefeldt informerar om deras tankar för att eventuellt 
utveckla samarbetet inom respektive verksamheter. 
 
Ann-Sofie lämnar en redovisning av inflyttaranalys baserad på intervjufrågor 
januari – februari 2013 (72 svarande) och undersökning gjord 2011 (57 
svarande). 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att frågan om intresse för ett samarbete tas med till nästa styrelsemöte i Torsås 
     Företagscentrum samt 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 240/13   13/KS0123 
Sportfiskevatten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Andreas Olsson, Kvilla gällande sportfiskevatten.  
 
Det saknas bra fiskevatten här omkring, gäddfiske finns längs med kusten men 
det som är intressant är att många sportfiskare vill få chansen till att fiska med 
fluga och flugspö. Att ha ett put & take vatten här i Torsås kommun skulle 
vara perfekt, att sätta in fisk och erbjuda ett fint fiskevatten för framförallt 
flugfiskare men även spinnfiskare. Önskemål finns att arrendera något vatten 
där denna möjlighet finns. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta uppgifter från Lantmäteriet om fiskerättshavare i Vallermansgöl,   
     Torsås. 
-----  
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AU § 241/13   13/KS0114 
Älgbana 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås-Söderåkra Jaktskytteklubb är en ideell förening bildad 1963. Klubben 
har sin huvudsakliga verksamhet i Övraby utanför Söderåkra där klubben i 
dagsläget har tillgång till både en älgbana med löpande djurfigur upp till 80 
meters avstånd samt en hagelskyttebana där målen består av lerduvor. 
 
Banan ligger på en privatägd fastighet där klubben arrenderat mark under 50 
år. Denna arrendeperiod löper ut 2013-08-01 och markägaren har valt att inte 
förlänga kontraktet efter detta datum. 
 
Torsås-Söderåkra Jaktskytteklubb genom ordförande Mikael Nilsson efterhör 
om kommunen kan erbjuda ett markområde med lämpliga grundförut-
sättningar för en älgbana (acceptabelt skyddsavstånd till bebyggelse, elan-
slutning med mera) samt vilket ekonomiskt stöd och/eller arbetsinsats som 
klubben kan räkna med. 
 
Före detta tillförordnad samhällsbyggnadschef hänvisar till att kommunen har 
ingen egen mark som spontants kan användas. 
 
Enhetschef Karin Seebass informerar att jaktskytteklubben har rätt att få 
kommunalt bidrag för den ungdomsverksamhet som bedrivs i klubben under 
förutsättning att föreningen uppfyller villkoren för att få bidrag. 
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl informerar om att områdeschefen för 
ARE/Vågen är öppen för en dialog gällande arbetsinsatser för föreningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att undersöka om möjligheter finns att upplåta mark till Torsås-Söderåkra  
     Jaktskytteklubb på före detta soptippen Hallagärde.  
-----  
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AU § 242/13 13/KS0124 
Förfrågan om markköp/nyttjanderätt, del av Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Gill Agelstam, Torsås gällande att få köpa eller nyttja 
del av fastigheten Torsås 2:42. Fastigheten gränsar till Torsås 52:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet utgår och återkommer efter komplettering av planbestämmelser. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet  
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AU § 243/13 13/KS0125 
Markförvärv, del av Bergkvara 2:33 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att säkerställa framtida möjligheter för expansion av Automatlego i 
Bergkvara AB, hemställer företagets VD Povel Varga om att få förvärva 10 000 
kvm i anslutning av fastigheten Blocket 1 i Bergkvara.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till att sälja mark till Automatlego i Bergkvara AB, 
 
att upprätta förslag på köpeavtal med Automatlego i Bergkvara AB gällande del  
     av Bergkvara 2:33. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 244/13   13/KS0244 
Markupplåtelse vid Hossan för lekplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Visions Bergkvara om att få mark upplåten vid 
Hossan för att inrätta en lekplats. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta mer information i ärendet, därefter till kommunstyrelsen för beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 245/13   13/KS0129 
Försäljning av Våghuset, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Bergkvara Samhällsförening om att få överta 
Våghuset i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprätta förslag till överlåtelseavtal för Våghuset samt 
 
att upprätta förslag på avtal om markdisposition på fastigheten Bergkvara 2:1.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 246/13   13/KS0130 
Information från Sustainable Sweden Southeast AB (SSSE) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sustainable Sweden Southeast AB (SSSE) är ett affärsdrivande nätverk för 
miljöteknikföretag i Sydöstra Sverige med syfte att främja miljödriven 
affärsutveckling och export av energi- och miljöteknik. 
 
Sustainable Sweden Southeast AB (SSSE) är ett aktiebolag med företag och 
kommuner som delägare.  
 
Ann-Christine Bayard berättar om vårt kontaktnät och om hur Torsås 
kommun ska kunna dra ännu mer nytta av SSSE och deras nätverk.  
 
Tankar och behov som finns i Torsås för att kunna bistå på ett bra sätt är 
bland annat enskilda avlopp och energibesparing i äldre hus. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Ann-Christine Bayard, Sustainable Sweden  
      Southeast AB (SSSE). 
-----  
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AU § 247/13   13/KS0050 
Regional transportplan för Kalmar län 2014 - 2025 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län har, på uppdrag från regeringen, upprättat ett 
förslag till transportslagsövergripande länsplan för regional transport-
infrastruktur för perioden 2014 – 2025, kallad Regional transportplan för 
Kalmar län 2014 – 2025. 
 
Regionförbundet inbjuder länets kommuner, den regionala kollektivtrafik- 
myndigheten samt berörda myndigheter och organisationer att yttra sig över 
planen. Andra organisationer eller privatpersoner är välkomna att lämna syn- 
punkter på förslaget. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och inkomna till 
Regionförbundet i Kalmar län, via e-post senast 2013-09-27. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga synpunkter föreligger på den Regionala transportplanen för Kalmar  
     län 2014-2025. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 248/13   13/KS0015 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2013-08-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2013-08-01. 
 
1. Gång- och cykel tunnel under E 22 i Bergkvara, 12/KS0126, Maria Kriivel, 

Bergkvara. 
 

2. Ragnabovägen 12/KS0130, Benny Robertsson, Torsås.   
 

3. Bergkvara centrum, 13/KS0075, Lilian Kronmar och Nils-Olof Petersson, 
Torsås.   

 
4. Uppsättning av papperskorg vid kommunhusen, 13/KS0084, Melker Lyth, 

Torsås. 
 

5. Renovera och rusta upp järnvägsbron vid Badhusgatan, 13/KS0090, 
Melker Lyth, Torsås. 

 
6. Cykelväg Söderåkra - Torsås, 13/KS0093, Jan-Erik Persson, Torsås. 

 
7. Upprusta träbro på Björseborundan, 13/KS0112, Agneta Eriksson, 

Bergkvara. 
 

8. Renovera Torskolan, 13/KS0113, Nathalie Thuresson, Torsås. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2013-08-01. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 249/13   13/KS0016 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2013-08-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2013-08-01. 
 
1. Meddelarfrihet och meddelarskydd, 10/KS0218, Torsåspartiet. 

 
2. Miljökompensering, 12/KS0151, Moderaterna. 

 
3. Trygghetsboende i Torsås kommun, 13/KS027. Torsåspartiet. 

 
4. Utreda förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås, 13/KS0040, 

Folkpartiet. 
 

5. Renovering av högstadieskolan i Torsås, 13/KS0041, Irma Folkesson och 
Östen Barrdahl, C. 

 
6. Kallelse i PDF på kommunens hemsida, 13/KS00428, Roger Isberg, S. 

 
7. Minska lärarnas administration, 13/KS0056, Margareta Ohlin och Lina 

Milesson, FP. 
 

8. Vindkraft, 13/KS0074, Monica Fredriksson och Roger Pettersson, TP. 
 

9. Fastställande av den politiska organisationen för kommande mandat- 
period, Henrik Nilsson – Bokor, S. 

 
10. Attraktivt boende i Torsås kommun, 13/KS0104, C, M, KD. 

 
11. Möjlighet att delta i en kommunal musik-/kulturundervisning, 13/KS0105,  

Margareta Ohlin och Lina Milesson, FP. 
 

12. Planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i Torsås, 13/KS0106,  
Margareta Ohlin och Lina Milesson, FP. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2013-0-01. 
----- Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 250/13 
KF § 106/13   13/KS0113 
Medborgarförslag – Renovera Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Nathalie Thuresson, Torsås gällande att 
åtgärda Torskolans bristande arbetsmiljö. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-06-10: 
 
att överlämna medborgarförslag – Renovera Torskolan till kommunstyrelsen 
     för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja 
     projektering av Torskolans högstadium anses medborgarförslaget härmed  
     besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 251/13 
KF § 57/13   13/KS0074 
Motion - Vindkraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson och Roger Pettersson, TP hemställer i en motion att det 
ska snarast göras ett tillägg till vindkraftsplanen gällande buller. 
 
Till stöd för den enskilde fastighetsägaren men också för kommunen, ska enligt 
Torsåspartiet i alla tillstånd för vindkraft skrivas in i villkoren att det på 
vindkraftverkens ägares bekostnad ska vara möjligt att utför oanmälda 
kontrollmätningar av bullernivån vid fastigheter som i miljöprövningen varit 
sakägare. 
 
Som det nu är tillämpas vid tillståndsprövning teoretiskt framräknade värden 
för buller som oavsett avstånden mellan verken och berörda fastigheter, 
förhärskande vindar, verkens höjd, öppen terräng och så vidare, har en 
förmåga att hamna mellan 39,0 och 39,9 decibel när gränsen går vid 40 decibel. 
 
Den enskilde sakägaren som anser sig löpa risk för störningar över den tillåtna 
nivån, har i praktiken inget att sätta emot. 
 
Torsåspartiets förslag får den dubbla effekten att bolagen blir försiktigare i 
framräkningen av teoretiska vården och den enskilde vet då att det finns en 
möjlighet att utkräv ansvar när så visar sig berättigat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-04-15: 
 
att överlämna motionen – Vindkraft till bygg- och miljönämnden för  
     beredning. Därefter åter till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-08-13 
 
Bygg- och miljönämnden 2013-06-11 § 107 anser att den inom ramen för sitt 
tillsynsansvar enligt miljöbalken har möjlighet att, om så bedöms erforderligt, 
kan förelägga vindkraftsbolag att utföra mätningar, utredningar och dylikt. 
Nämnden anser att detta bör vara tillräckligt för att utreda bullerfrågor av det 
slag som motionen avser. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 251/13, Motion - Vindkraft 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bygg- och miljönämnden beslut, att den inom ramen för  
     sitt tillsynsansvar enligt miljöbalken har möjlighet att, om så bedöms  
     erforderligt, kan förelägga vindkraftsbolag att utföra mätningar, utredningar  
     och dylikt. Nämnden anser att detta bör vara tillräckligt för att utreda  
     bullerfrågor av det slag som motionen avser, 
 
att motionen – Vindkraft härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 252/13 14/KS0001 
Sammanträdestider 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på sammanträdestider för 2014 föreligger enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  14 Augusti  19 
Februari  11 September  2, 16 
Mars  4, 18 Oktober  7, 21 
April  1, 15 November  4, 18 
Maj  6 December  2 
Juni  3     
 
Arbetsutskottets sammanträde börjar klockan 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   4 Augusti  12 
Mars   11 September  9 
April  8 Oktober  -- 
Maj  6 November  11 
Juni  16 December  9 
 
 
Sammanträdet börjar klockan 08.30 om inget annat bestäms.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  28 Augusti  26 
Februari  25 September  30 
Mars  25 Oktober  28 
April  29 November  25 
Maj  20  
 
Sammanträdet börjar klockan 17.30 om inget annat bestäms. 
  
Plats: Korrespondensgymnasiet, Torsås 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 252/13, Sammanträdestider 2013 
 
Kommunfullmäktige 
 
Februari  10 September  22 
Mars  17 Oktober  20 
April  14 November  17 
Maj  12 December  3 (val),15 
Juni  9   
 
Sammanträdet börjar klockan 18.30 om inget annat bestäms, förutom den 17 november och 
15 december, då sammanträdet börjar klockan 18.00.  
 
Plats: Folkets hus i Torsås. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2014 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen, 
 
att uppmana övriga nämnder att upprätta och godkänna sina sammanträdes- 
     tider för 2014 utifrån kommunstyrelsens sammanträdesdatum. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2014 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland, Barometern och 
     Kalmar Läns Tidning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 253/13   13/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,  

2013-08-01. 
• Köpekontrakt, del av Ragnabo 3:23, 13/KS0120. 
• Skrivelse gällande anstånd, Järnsida 1:61, 13/KS0026. 
• Protokoll 2013-03-12, Kulturföreningen Olssonska gården, 13/KS0115. 
• Protokoll 2013-06-19, Styrgruppen för Ung Drivkraft, 13/KS0055. 
• Beslut 2013-06-26 från Länsstyrelsen gällande ersättning för att skapa 

beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan för 
mottagande av nyanlända, 13/KS0046. 

• Redovisning lägenhetsreserv 2013-06-10, Torsås bostads AB, 13/KS0085. 
• Arbetsmarknadens utveckling, 13/KS0022. 
• Bygg- och miljönämndens beslut 2013-06-11 § 109 gällande ansökan 

planbesked Torsås 4:111, 13/KS0065. 
• Beslut 2013-05-20 från Boverket gällande bidrag till allmänna samlings-

lokaler Petamåla 1:20, 13/KS0011. 
• Protokoll 2013-05-23 Föreningsstämma 2013, Föreningen Energikontor 

Sydost, 13/KS0038. 
• Informationsblad 2-2013 från Länsbygderådet i Kalmar län, 13/KS0060. 
• Från Länsbygderådet gällande bredband på landsbygden blir verklighet 

med byalagsmodellen, 13/KS0060. 
• Landsbygdsnytt 3-2013, 13/KS0060. 
• SmåKom, yttrande över utredningen Goda affärer – en strategi för hållbar 

offentlig upphandling samt nyhetsbrev maj och juli 2013, 13/KS0064. 
• Sveriges kommuner och landsting med flera, förnyelse för framtiden – en 

rapport om loka och regional omställning, 
• Bostadsmarknaden 2013 – 2014 – med slutsatser från bostadsmarknads-

enkäten 2013. 
• Vägledning för åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet.  
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningar. 
----- 
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AU § 254/13   13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Regionförbundet i Kalmar län, Regiondagar 2013, 10-11 oktober 2013, 

Borgholm. 
• Nätverk ÖstersjöInitiativet, 2013-09-11 Vaxholm, Ordförande och vice 

ordförande. 
• Länsstyrelsen Kalmar län, Träff kring Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i 

Kalmar län, 2013-08-20, Oskarshamn. 
• Inbjudan till byggnadsminnesdag, 2013-09-07, Helgerum. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C, Eva-Kristina Berg, C och Roland 
     Swedestam, S medverkar vid Regiondagarna 2013 i Borgholm,  
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 255/13   13/KS00051 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Samhällsbyggnadschef Martin Storm har påbörjat sin anställning. 
• Information till allmänheten gällande lokalutredningen, 2013-09-05, 

klockan 17.30 i Folkets Hus. 
• Bredbandsstrategin redovisas i kommande arbetsutskott. 
• Företagsbesök 2013-09-24, förmiddagen. Kommunstyrelsens sammanträde 

på eftermiddagen. 
• Kommunstyrelsens sammanträde 2013-08-27 börjar klockan 13.00 på 

Garpen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 256/13   12/KS0045 
Reparation kajen i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har uppdragit åt Håkan Anderssons Dyk och Anläggning AB i 
samarbete med Adebrants Ingenjörsbyrå AB undersöka konditionen och 
reparationsbehovet på kajerna i norra hamndelen i Bergkvara hamn. 
 
Kajutredning av norra hamndelen föreligger.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fatta ett principbeslut att reparera kajen i Bergkvara hamn samt 
 
att upphandla arbetet med att reparera kajen i Bergkvara hamn. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 257/13   13/KS0131 
Lokaluthyrning i fastigheten Torsås 5:77 (före detta 
mobiliseringsförråd) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om att fastigheten Torsås 5:77 nu är uthyrd till 
Lettlands Vänner, räddningstjänsten och två privatpersoner.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 258/13   13/KS0077 
Digital ärendehantering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar prisuppgift för Assistent – Visma Consultings 
lösningsförslag för papperslösa möten. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiv till att ansluta sig till Visma Consultings lösningsförslag  
     för papperslösa möten, 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 259/13 
AU § 173/12   12/KS0107 
Grönområde på del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun tecknade 2011 dispositionsavtal med ägarna till fastigheterna 
Ragnabo 3:52 – 3:56. I avtal är inskrivet att inhängningar, häckar, staket eller 
andra siktskymmande anordningar får inte anläggas inom det disponerade 
området samt att området ska hålla i vårdat skick. På området får ej några fasta 
anläggningar byggas. 
 
Hösten 2011 inkom från samma fastighetsägare förfrågan om att få köpa den 
mark som de disponerar enligt upprättade avtal. 
 
Kommunstyrelsen avstod från att sälja marken eftersom marken ligger inom 
allmän platsmark och ska vara tillgänglig för allmänheten. Ska man besluta att 
sälja allmän platsmark så måste detta föregås av att detaljplanen ändras. 
 
Nu har det kommit till kännedom att någon fastighetsägare har uppfört ett 
staket på grönområdet inom fastigheten Ragnabo 3:28. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att kommunchefen upprättar en skrivelse som ska översändas till samtliga  
     dispositionsinnehavare, där de uppmanas att plocka bort uppsatta  
     anordningar på området i enlighet med begränsningarna i  
     dispositionsavtalen, 
 
att anordningarna ska tas bort från området senast 2012-08-31 samt 
 
att därefter redovisas i arbetsutskottet de åtgärder som gjorts.  
 
Arbetsutskottet behandling 2013-08-13: 
 
Roland Swedestam, S efterhör om uppsatta anordningar på grönområdet inom 
fastigheten Ragnabo 3:28 är bortplockade. Om inte, ska arbetsutskottets beslut 
verkställas och området ska återställas enligt tecknade dispositionsavtal. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att besikta området samt verkställa arbets- 
     utskottets tidigare besluta och att området återställs enligt tecknade 
     dispositionsavtal.                                                                                                                             
-----  
Sändlista Kommunchefen  


