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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås 2013-09-03, 08.00 – 11.00     
  
  
Beslutande Eva-Kristina Berg, C ordförande 
 Roland Swedestam, S  
 Henrik Nilsson Bokor, S    
 Mona Magnusson, M   
  
  
  
   
 Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Martin Storm, samhällsbyggnadschef § 265 - 267  
 Pernilla Landin, miljöinspektör § 265 

Ann-Sofie Gränefält, turismansvarig § 264 - 265 
  
   
   
    
Utses att justera Henrik Nilsson Bokor, S    
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2013-09-04  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson  Paragrafer 260 - 275   

    
 Ordförande Eva-Kristina Berg    
    
 Justerande Henrik Nilsson Bokor              
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

 
Sammanträdesdatum 

 
2013-09-03 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-09-04   Datum för anslags 
nedtagande 

2013-09-26     

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 260 - 275 
 
§ 260 Redovisning delegationsärende 
§ 261 Hyreskontrakt Torsås 5:77 (mobiliseringsförråd) 
§ 262 Förfrågan om upphörande av genomgångstrafik, Dalskärs Camping 
§ 263 Information, Översyn av arbetsmarknads- och integrationsenheten 
§ 264 Uppställning av husbilar/husvagnar i Bergkvara 
§ 265 Sportfiskevatten, Vallermansgöl 
§ 266 Översyn av riksintressen för friluftsliv 2013 
§ 267 Grönområde på del av Ragnabo 3:28 
§ 268 Informationsärende, Skrivelse gällande skötsel av kullen vid 
 Badudden, Bergkvara 
§ 269 Förfrågan fastighetsförsäljning, Torsås 43:8 
§ 270 Öppet brev gällande ombyggnad Torskolan 
§ 271 Motion – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås 
§ 272 Motion – Renovering av högstadieskolan i Torsås 
§ 273 Delgivningsärende 
§ 274 Kurser och konferenser 
§ 275 Kommunledningen informerar 
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AU § 260/13  13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
augusti 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under augusti 2013. 
 
• Vikarierande turismansvarig under rekrytering av ordinarie. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     augusti 2013. 
-----  
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AU § 261/13 
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 2013-08-13: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottet behandling 2013-09-03 
 
Förslag på hyreskontrakt föreligger för hyresgästerna i fastigheten Torsås 5:77 
(före detta mobiliseringsförrådet). 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta kostnaden för fastighetens elförbrukning per år. 
----- 
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AU § 262/13   13/KS0140 
Förfrågan om upphörande av genomgångstrafik, Dalskärs 
Camping 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ove Karlsson, arrendator och campingägare på Dalskärs Camping önskar att 
genomgångsmöjligheten på campingen ändras så att genomgångstrafik upphör. 
Alternativt att sätta upp grindar som hindrar mopeder att köra igenom – men 
helst av allt – att genomgångstrafik stoppas mellan klockan 23.00 – 07.00. 
 
Tomträttsavtal punkt 13: 
 
Tomträttshavaren medger att allmänheten har rätt till tillträde och gångpassage 
genom campingområdet. Vidare medger tomträttshavaren rätt till genomfart 
över fastigheten till Torsås kommuns avloppspumpstation. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelen besluta: 
 
att avslå framställa samt hänvisa till tomträttsavtalet punkt 13. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 263/13   13/KS0141 
Rådgivningsrapporter – Översyn av Vågen och flykting-
avdelningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-08-27 § 181 att avsätta del av medel för en 
granskning av kontrollrutiner på arbetsmarknads- och integrationsenheten. 
 
Rådgivningsrapporter – Översyn av Vågen och flyktingmottagningen daterade 
2013-07-11 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in biträdande socialchef till kommunstyrelsen 2013-09-24 för en  
     redovisning utifrån PwC:s upprättade rådgivningsrapporter daterade  
     2013-07-11, 
 
att notera rådgivningsrapporter – Översyn av Vågen och flyktingavdelningen. 
-----  
Sändlista 
Biträdande socialchef 
Kommunstyrelsen
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AU § 264/13   13/KS0133 
Uppställning av husbilar/husvagnar i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2013-08-13 föreligger från Christer Harryson gällande 
uppställning av husbilar/husvagnar i Bergkvara. 
 
I sommar har det ställts upp husbilar och husvagnar på hamnplan, norr om 
museet. Problemet med denna uppställning är att man ställer sig intill och längs 
med kajkanten, efter varandra. Detta innebär att man stänger ute flanörer som 
också vill ha tillgång till havsutsikt och dessutom försvårar/omöjliggör för 
båtar och skepp att lägga till vid denna kaj. 
 
Christer Harryson vill att kommunen sätter upp en anvisningsskylt, att 
uppställning endast får ske på den halva av hamnplan som ligger närmast 
Storgatan. Denna yta är redan markerad av Samhällsföreningen i Bergkvara för 
uppställning av stånd vid Bergkvaradagen. Dessa rutor kan också användas vid 
uppställning av husbilar/vagnar. 
 
För att markera gräns för uppställning föreslås fyra vitmålade cementringar 
med plantering i, vilket då ställs från museet och bort till Lindbergs gata det vill 
säga parallellt med kajsträckning. Kanske behövs en hänvisningsskylt också. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt turismansvarig upprätta ett förslag till svar på skrivelsen gällande  
     uppställningsplats för husbilar/husvagnar i Bergkvara. 
----- 
Sändlista 
Turismansvarig  
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AU § 265/13 
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 2013-08-13: 
 
att inhämta uppgifter från Lantmäteriet om fiskerättshavare i Vallermansgöl,   
     Torsås. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-09-03 
 
Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält informerar om pågående leader-projekt 
där Joel Parde medverkar, Fisketurist i Blekinge samt Sport/turistfiske i 
Småland. 
 
Miljöinspektör Pernilla Landin, informerar om att hos Lantmäteriet kan man 
beställa en utredning för att få reda på vem som har fiskerätten i 
Vallermansgöl.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta uppgifter från Lantmäteriet om fiskerättshavare i Vallermansgöl,   
     Torsås, 
 
att det inte är aktuellt att arrendera ut fiskevatten, men är positiva till att under 
     förutsättning att fiskerätten tillhör kommunen skylta upp fiskevatten vid  
     Vallermansgöl och då ges även tillfället att en sportfiskegrupp ser till att det 
     fungerar. 
----  
Sändlista 
Andreas Olsson, Kvilla   
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AU § 266/13   13/KS0143 
Översyn av riksintressen för friluftsliv under 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen arbetar under 2013 med att se över områdena av riksintresse för 
friluftsliv samt kulturmiljövården genom att uppdatera kunskapen om 
områdena samt eventuellt föreslå förändringar av befintliga eller föreslå nya 
riksintressen. 
 
I Kalmar finns tretton områden av riksintresse för friluftsliv, varav sex ligger 
på Öland. Dessa ska skyddas mot påtaglig skada och är viktiga att ta hänsyn till 
vid bland annat den fysiska planeringen. 
 
Länsstyrelsen vill ta del av synpunkter på nuvarande riksintresseområdena och 
eventuella förslag på ytterligare områden som är av riksintresse för friluftslivet. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar planarkitekt Fredrika Ternelius 
förslag på yttrande daterat 2013-08-27.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprättat yttrande från planarkitekten som sitt eget,  
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 267/13 
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 2013-08-13: 
 
att uppdra åt kommunchefen att besikta området samt verkställa arbets- 
     utskottets tidigare besluta och att området återställs enligt tecknade 
     dispositionsavtal.      
Fortsättning 
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Fortsättning § 267/13, Grönområde på del av Ragnabo 3:28 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen och samhällsbyggnadschefen att bjuda in 
     samtliga berörda fastighetsägare till ett möte samt 
 
att därefter återkomma till arbetsutskottet med ett förslag på en lösning för  
     området på del av Ragnabo 3:28.                                                                                                
-----  
Sändlista  
Kommunchefen  
Samhällsbyggnadschefen 
Arbetsutskottet 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 19  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 268/13 
AU § 221/13   13/KS0111 
Skrivelse gällande skötsel av kullen vid Badudden, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit 2013-05-29 till kommunstyrelsen från Jan-Erik Persson 
i Torsås. 
 
Jan-Erik Persson föreslår att Torsås Naturskyddsförening får ta hand om 
skötsel av kullen vid Badudden i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att överlämna skrivelsen till tekniska nämnden för ställningstagande.  
 
Arbetsutskottet behandling 2013-09-03: 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-08-13 § 36 att låta Torsås Naturskydds-
förening överta skötseln av kullen vid Badudden i Bergkvara utan krav om 
ersättning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera tekniska nämndens beslut 2013-08-13 § 36 gällande skötsel av kullen 
     vid Badudden i Bergkvara. 
-----  
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AU § 269/13   13/KS0142 
Förfrågan fastighetsförsäljning, Torsås 43:8 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från fastighetsägaren till Torsås 43:8 om Torsås kommun 
är intresserad av att köpa fastigheten Torsås 43:8. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att köpa fastigheten Torsås 43:8. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 270/13 
KS 114/13 
AU § 143/13 13/KS0079  
Öppet brev gällande ombyggnad Torskolan 
      
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson har i ett öppet brev till politiker i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, 
bildningsnämnden och socialnämnden i Torsås kommun ställt följande frågor: 
 
1. Vilka beslut är du som politiker beredd att ta för att förbättra skolmiljön 

för hundratals elever på Torskolan? 
2. Då ombyggnaden av Torskolan är en kommunal angelägenhet, när är du 

beredd att besluta om ombyggnadsfrågan i kommunfullmäktige? 
3. Vad kommer du som politiker göra för att påskynda att ett hållbart, 

långsiktigt beslut tas om ombyggnaden och att ombyggnationen kommer 
igång omgående? 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-04-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att som svar på brevet gällande ombyggnad av Torskolan hänvisas till pågående  
     lokalutredning samt 
 
att överlämna Marie Janssons öppna brev till kommunfullmäktige.   
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-04-23 
 
Enligt begäran från ordförande Håkan Algotsson, C ajourneras sammanträdet 
mellan 20.55 - 21.00.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-04-23: 
 
att återremittera ärendet för vidare 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 brevet besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 271/13 
AU § 88/13 
KF § 23/13   13/KS0040 
Motion – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås 

 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin och Lina Milesson, Folkpartiet hemställer i en motion att även 
alternativet nybyggnad av skola medtages i fastighetsutredningen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås överlämnas  
     till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-05: 
 
att motionen – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås överlämnas  
     till lokalutredningen 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 motionen härmed besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 272/13 
AU § 89/13 
KF § 24/13   13/KS0041 
Motion – Renovering av högstadieskolan i Torsås 

 
Ärendebeskrivning 
 
Irma Folkesson, kommunfullmäktigeledamot och Östen Barrdahl, ersättare i 
kommunfullmäktige hemställer i en motion att bildningsnämnden med det 
snarast ger Torsås Fastighets AB uppdraget att ta in offerter på renovering av 
högstadiebyggnaden och så snart som möjligt börja renovera densamma.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Renovering av högstadieskolan i Torsås överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-05: 
 
att motionen – Renovering av högstadieskolan i Torsås överlämnas till  
     lokalutredningen 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 motionen härmed besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 273/13   13/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,  

2013-09-01. 
• Tekniska nämnden 2013-08-13 § 37, faktura från Slätafly Kojagården, 

13/KS0006. 
• SmåKom, Yttrande en effektivare plan och byggprocess, SOU 2013:34, 

13/KS0064. 
• Skrivelse utan avsändare, gällande riksdagen. 
• Regeringskansliet, Promemoria 2013-08-26 Åtgärder för jämnare 

mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna, 
13/KS0046. 

• Växjö Tingsrätt, Kungörelse 2013-08-15, Huvudförhandling 2013-09-17, 
Kalmar gällande anläggande och drift av sjökabel för el, 12/KS0147. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärende. 
----- 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 19  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 274/13   13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Regionförbundet i Kalmar län: 

Information om regeringens budget- proposition och andra ekonomiska 
rapporter, 2013-10-17, Oskarshamn, 
Årsredovisningen – en viktig del i de förtroendevaldas verktygslåda, 2013-
11-08, Oskarshamn. 

• Regionförbundet Södra Småland: 
Presentation av höstpropositionen samt SKLs analys av det ekonomiska 
läget, 2013-09-25, Växjö. 

• Länsstyrelsen Kalmar län: 
Information om Migrationsverkets ersättningar. 2013-09-25, Kalmar. 
Kommunalt mottagande av ensamkommande barn, Preliminärt 2013-10-
17, Kalmar. 

• Sveriges kommuner och landsting: 
Remisskonferens, privata utförare – kontroll och insyn, 2013-09-05 
Stockholm. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C och Henrik Nilsson Bokor, S medverkar 
     vid Informationen om regeringens budgetproposition och andra 
     ekonomiska rapporter, 2013-10-17 i Oskarshamn, 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 275/13   13/KS00051 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Företagsbesök 2013-09-24. Guldbolaget/Strandbygget/Hamnbolaget. 
• Arbetet pågår med att upprätta riktlinjer för bidrag till samlingslokaler. 
• Förslag på gallringsplan gällande social medier är upprättat. 
• Förslag på reglemente för kommunstyrelsen är upprättat. 
• Arbete med styrmodell pågår. 
• Kommunstyrelsens mål, 2014 års budget. 
• E-administration. 
• Medarbetarenkät/Affärside – plan. 
• Möte med turism/näringsliv. 
• Upphandling reparation kajen. 
• Utveckla ledningsgruppen. 
• Markintresse för viltslakteri. 
• LUS lokal ungdomsstrategi. 
• Beslut från Migrationsverket gällande avtal. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


