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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 341 - 368    
 
§ 341 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämnings- 
 reserv (RUR) 
§ 342 Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2013 
 samt kostnaderna för kommunala feriearbeten enligt LUPP 2013 
§ 343 Markförvärv, Bergkvara 2:33 
§ 344 Avtal om markdisposition, ”Sjöslätten” 
§ 345 Torsås 22:1, före detta brandstationen 
§ 346 Älgskyttebana 
§ 347 Uppföljning av ärendet gällande postgång i Hulekvill 
§ 348 Ansökan om investeringsbidrag till energibesparande åtgärder, Norra 

Tångs Bollklubb 
§ 349 Ansökan om bidrag, Jul i slöjdriket 
§ 350 Ansökan om verksamhetsbidrag, Brottsofferstöd för 2014 
§ 351 Förslag och förbättringar 2014, Vandringsleden i Torsås kommun 
§ 352 Revisionsrapport – Granskning av verkställandet av kommun- 
 fullmäktiges beslut i Torsås kommun 
§ 353 Medborgarförslag – Ragnabovägen 
§ 354 Medborgarförslag – Tätning av dämningsvall, Gölen i Torsås 
§ 355 Medborgarförslag – Sanitära olägenheter, kajor 
§ 356 Utbyggnad av fiber 
§ 357 Avfallsplan 2014-2020, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 358 Delårsrapport 2013, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås   
§ 359 Årsredovisning och revisionsberättelse 2012, Samordningsförbundet 

i Kalmar län 
§ 360 Information från Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) i Torsås 
§ 361 Trygghetsboende i Torsås kommun 
§ 362-363Redovisning delegationsärende 
§ 364 Delgivningsärende 
§ 365  Kurser och konferenser 
§ 366 Kommunledningen informerar 
§ 367 Olssonska gården 
§ 368 Grönområde på del av Ragnabo 3:28 
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AU § 341/13   13/KS0170 
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och resultat-
utjämningsreserv (RUR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förslag på Riktlinjer för God ekonomisk 
hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR). 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-10-18: 
 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa förslag på riktlinjer för God ekonomisk hushållning  
     och resultatutjämningsreserv (RUR). 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 342/12   13/KS0047 
Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2013 
samt kostnaderna för kommunala feriearbeten enligt LUPP 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
I februari 2013 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunen ska 
erbjuda 40 stycken ungdomar feriearbete under sommaren 2013. Åldern på 
ungdomarna är 17 och 18 år eller att de går i särskola. 

 
Antal sökande var uppdelade per födelseår enligt nedan: 
1993, 1  
1994, 1  
1995, 21 
1996, 23 
 
Totalt: 46 stycken ansökningar  

 
Utav dessa meddelade tio stycken att de fått andra sommarjobb och tackade 
därför nej till kommunalt feriearbete. Alla som sökte och var i rätt ålder eller 
gick på särskola fick chansen till sommar jobb och det var sjutton killar och 
nitton tjejer som fick feriearbete och utav dessa var det fyra stycken som gick 
på särskolan. 
(Det var ytterligare fem ungdomar som var yngre som hade sökt feriearbete 
samt två killar från Litauen). 
 
Antal arbetade timmar och kostnad:  

 
1993      60 timmar x 60 kronor                        =   3 600 kronor 
1   
 
1994      60 timmar x 60 kronor                        =   3 600 kronor 
1   

 
1995       948 timmar x 60 kronor  =   56 880 kronor 
16       42 timmar OB veckoslut x 48:30 =     2 028:60 
     
1996       1 137 timmar x 50 kronor =   56 850 kronor 
18       191 timmar OB veckoslut x 48:30 =     9 225:30 

 
      Summa                        = 132 903:90 
      PO-avgift 15,49%                       =   20 586:81 

 
Total kostnad    =  153 490:71 

 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 39   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-05 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 342/13, Redovisning av kommunala feriearbeten 
för skolungdomar 2013 samt kostnaderna för kommunala 
feriearbeten enligt LUPP 2013 
 
Hur ser det ut i Torsås kommun idag och hur vill ni att det ska se ut i 
framtiden? Vad ska göra Torsås kommun till den bästa kommunen att bo i nu 
och i framtiden? 
 
Tillsammans med ungdomssamordnare Nina Gimerstedt har sju ungdomar 
arbetat med detta. 
 
Antal arbetade timmar och kostnad:  

 
1996      180 timmar x 50 kronor                        =   9 000 kronor 
1   
 
1997      270 timmar x45 kronor                        = 12 150 kronor 
3   

 
1998       90 timmar x 45 kronor  =   4 050 kronor 
1  
     
1999       90 timmar x 40 kronor  =   3 600 kronor 
1          

 
      Summa                        = 28 800 kronor 
      PO-avgift 15,49%                       =   4 461:12 

 
Total kostnad    =  33 261:12 

 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2013 kostnaderna för kommunala feriearbeten enligt LUPP 
     2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 343/13 
AU § 243/13 13/KS0125 
Markförvärv, 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 beslutar 2013-08-13: 
 
att ställa sig positiva till att sälja mark till Automatlego i Bergkvara AB, 
 
att upprätta förslag på köpeavtal med Automatlego i Bergkvara AB gällande 
     Bergkvara 2:33. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat köpeavtal på fastigheten Bergkvara 2:33 med Automat- 
     lego i Bergkvara AB gällande markförsäljning om cirka 10 000 kvm.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 344/13 
AU § 244/13   13/KS0244 
Markupplåtelse på ”Sjöslätten” för utegym 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Visions Bergkvara om att få mark upplåten vid 
Hossan för att inrätta en lekplats. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att inhämta mer information i ärendet, därefter till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Förfrågan som inkommit från Bergkvara Samhällsförening gäller att få ta del av 
cirka 250 kvm på fastigheten Bergkvara 2:1 ”Sjöslätten” för placering av ett 
utegym. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat avtal med Bergkvara Samhällsförening om mark- 
    disposition på ”Sjöslätten” för utegym. 
-----  
Sändlista 
Bergkvara Samhällsförening 
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AU § 345/13 
AU § 303/13   13/KS0154 
Torsås 22:1, före detta brandstationen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sören Bondesson, S har lämnat in en bild på taket på fastigheten Torsås 22:1 
som visar att ett stort antal takpannor är trasiga. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-01: 
 
att inhämta mer uppgifter i ärendet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
På fastigheten Torsås 22:1 finns inget bokfört värde. 
 
Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB har varit uppe på taket. Enligt hans 
bedömning är pannor är söndervittrade (ej åverkan). 
Det lyftes på ett antal pannor och pappen är inte så frisk. Från vinden såg 
svallen ut att vara frisk.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta anbud på reparation av del av taket, alternativt byte av hela taket. 
-----  
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AU § 346/13 
AU § 241/13   13/KS0114 
Älgskyttebana, Hallagärde 
 
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 2013-08-13: 
 
att undersöka om möjligheter finns att upplåta mark till Torsås-Söderåkra  
     Jaktskytteklubb på före detta soptippen Hallagärde.  
 
Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Länsstyrelsen anser för närvarande att det inte är lämpligt med en 
älgskyttebana i anslutning till deponin. Som grund för detta ligger dels att det 
finns risk för människors hälsa att vistas på en deponi som inte är sluttäckt. 
Vidare så finns det risk för explosion på grund av uppkommen gas från 
deponin. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 346/13, Älgskyttebana, Hallagärde 
 
Vidare så finns det krav på verksamhetsutövaren att förhindra okontrollerat 
tillträde, att grindar är låsta när deponin är obemannad och att det finns system 
för kontroll och tillträde som är ägnat att upptäcka och förhindra illegal 
deponering. Detta är också en aspekt i sammanhanget som det visserligen kan 
finnas en lösning för. 
 
Då en deponi har sluttäckts bör verksamhetsutövaren i samråd med tillsyns-
myndigheten titta på aspekten vad deponin kan användas för i framtiden. En 
sluttäckning är en stor investering. Skyddet av sluttäckningen är en viktig 
aspekt att titta på. Vidare så kan explosionsriksen finnas kvar efter sluttäckning. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att upplåta mark till Torsås-Söderåkra Jaktskytteklubb på före 
     detta soptippen Hallagärde med hänvisning till Länsstyrelsens synpunkter, 
 
att meddela Torsås-Söderåkra Jaktskytteklubb att Torsås kommun inte har  
     någon lämplig mark att hyra ut för uppförande av en älgskyttebana.   
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 347/13 
AU § 261/11   11/KS0006 
Postlådeplacering i Hulekvill 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gunnar Jonsson, Jan Persson och Eva Melander-Lentini samtliga från 
Hulekvill översänder kopia på deras överklagande om indragning av 
postgången i Hulekvill. 
 
I överklagandet till Posten i Stockholm framgår det, att som längst blir det 
3 350 meter till den nya placeringen av brevlådan och de anser att det strider 
mot Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/67/EG av den 1997-12-05. 
Där framgår det att brev ska bäras ut varje arbetsdag och minst fem dagar i 
veckan, ett överlämnande vid varje fysisk eller juridisk persons bostad 
respektive hemvist.  
 
I Hulekvill finns för närvarande tre hushåll samt två företag (en Kennel och ett 
aktivt jord- och skogsbruk). Från hösten 2011 kommer det att finnas fem 
hushåll och med största sannolikhet ytterligare företag totalt åtta adresser. I 
byn finns tio åretruntbostäder så ytterligare inflyttning kan ske. Under 
sommarhalvåret finns ytterligare fyra hushåll.  
 
Utdelning sker bland annat av diabetesmedicin, kanyler och sprutor. Eftersom 
utdelningen är tidsmässigt oregelbunden blir det svårt att ”passa” utdelningen 
eftersom materialet är stöldbegärligt. 
 
Med skrivningen vill de att kommunen stödjer dem så de får behålla post- 
utdelningen i Hulekvill, vilket är viktigt så att landsbygden kan blomstra och 
leva. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2011-08-30:  
 
Torsås kommun anser att det inte är acceptabelt med denna indragning av  
postgången i Hulekvill och kommer därför att följa upp utvecklingen av 
ärendet. 
 

Arbetsutskottet behandling 2013-11-05  
 
Enligt Sonja Andreasson utvecklingschef Region Växjö Posten, är brevlådorna 
flyttade och posten hämtas. Inga synpunkter har inkommit. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 347/13, Postlådeplacering i Hulekvill 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerade om att den statliga presstöds-
kommittén bedömer att det går att få en rationell samdistribution av tidningar 
och post. Posten kommer alltså samtidigt med lokaltiden i postlådan. 
 
En remissrunda väntar och en översyn av EU:s postdirektiv. Målsättningen är 
att ha detta klart senast år 2017. 
 

Arbetsutskottet beslutar:  
 
att notera informationen samt att avsluta ärendet. 
----- 
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AU § 348/13   13/KS0175 
Ansökan om investeringsbidrag till energibesparande åtgärder, 
Norra Tångs Bollklubb 
 
Ärendebeskrivning 
 
Norra Tångs Bollklubb har kommit in med ansökan om ekonomiskt stöd till 
energibesparande åtgärder för sin ideella verksamhet. 
 
Föreningen ingår i projektet ”Uthållig idrott 2012-2014” tillsammans med 
Smålandsidrotten, Energikontoret Sydost och ytterligare fem fotbollsföreningar 
i regionen. Målet med projektet är att öka kunskapen om energieffektivisering 
och minskad klimatpåverkan hos föreningen genom att erhålla användbara 
verktyg för att göra effektiva åtgärder för minskad energianvändning. 
 
Projektets effektmål är en minskad energianvändning på minst 15 procent på 
anläggningen samt en minskad klimatpåverkan från transporter och maskiner 
med minst fem procent. 
 
Norra Tångs Bollklubb ansöker om ekonomiskt bidrag med 123 000 kronor till 
följande åtgärder: 
 

 Robotgräsklipparutrustning 

 Värmepump 

 Dörrar. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14 § 134 att skicka ärendet vidare till 
kommunstyrelsen för äskande av ekonomiska medel. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan från bildningsnämnden gällande äskande av ekonomiska  
     medel med hänvisning till att inga medel finns anslagna för detta ändamål. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 349/13   13/KS0174 
Ansökan om bidrag, Jul i slöjdriket 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåsbygdens Slöjdförening (TSF) är en ideell förening som värnar om och 
arbetar för skapandet, den kvalitativa slöjden och konsthantverkets fortlevnad. 
 
Föreningens slöjdmässa Jul i Slöjdriket firar 25 år. Här har medlemmar chans 
att visa upp sitt kunnande och knyta kontakter. Mässans inkomster finanserar 
verksamheten och hemsidan. 
 
Torsåsbygdens slöjdförening (TSF) efterhör om Torsås kommun kan bidra till 
en bra marknadsföring inför slöjdmässan. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bevilja ett bidrag till Torsås Slöjdförening om 15 000 kronor för att bidra  
     med en bra marknadsföring inför 25 års jubileumet,  
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut.  
-----  
Sändlista 
Torsåsbygdens Slöjdförening 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 39   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-05 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 350/13   13/KS0166 
Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, 
Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att ge stöd till brottsoffer 
och deras anhöriga som bedöms behöva det. 
BOJ:s verksamhet gör att kommunen kan leva upp till detta åtagande enligt 
SoL och de mänskliga rättigheterna. 
 
BOJ är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor och kunnigare 
bemötande av brottsdrabbade. Vi ger kostnadsfritt stöd, råd och information 
till brottsoffer och vittnen. Föreningen erbjuder hjälp och stöd till den som 
drabbats av brott, dels genom samtal med en stödperson, dels genom de 
vittnesstöd som finns på Kalmar tingsrätt och som förmedlar stöd och hjälp till 
målsägande och vittnen i samband med rättegången. 
 
Brottsofferjouren utgör ett komplement till de myndigheter som har ett uttalat 
ansvar för att stödja brottsoffer. 
 
I dagsläget har BOJ i södra Kalmar län tio (10) aktiva stödpersoner och sjutton 
(17) vittnesstöd som arbetar helt ideellt. De ger sin tid och sitt engagemang för 
att på bästa sätt stödja brottsoffer och vittnen. Jourens samarbete med polis 
och tingsrätt fungerar utmärkt. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om verksamhetsbidrag från 
Torsås kommun med 20 574 kronor för 2014. 
 
Verksamhetsberättelse 2012 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2014 med 13 000 kronor. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 351/13   13/KS0014 
Förslag och förbättringar 2014, Vandringsleden i Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rickard Olsson har lämnat in förslag och förbättringar 2014 på vandringsleden 
i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in turismansvarig för en redovisning av årets verksamhet inklusive 
     vandringsleden.  
-----  
Sändlista 
Turismansvarig
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AU § 352/13   13/KS0164 
Revisionsrapport – Granskning av verkställandet av kommun- 
fullmäktiges beslut i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunrevisionen har gett PwC i uppdrag att granska om kommunstyrelsen 
verkställer de beslut som kommunfullmäktige fattar. Granskningen ligger inom 
den av revisorerna beslutade revisionsplanen. 
 
I rapporten ”Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut i 
Torsås kommun” redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. 
 
Kommunrevisionen bedömer att kommunstyrelsen har ändamålsenligt kontroll 
av att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Bedömningen grundas på att 
merparten av beslut av uppdragskaraktär fattade år 2010 – 2013 har verkställts 
och att kommunstyrelsen har dokumenterade rutiner för uppföljning av att 
beslut verkställs. 
 
Ibland förekommer tidsangivelser i kommunfullmäktiges beslut då verk-
ställighet av ett beslut senast ska ske. Kommunstyrelsen rekommenderas att se 
till att kommunfullmäktiges uppdragsbeslut i görligaste mån alltid innehåller 
tidpunkt för såväl genomförande som återrapportering av verkställighet då 
detta underlättar för den interna uppföljningen av besluten. 
 
Kommunstyrelsen behöver utveckla och dokumentera en rutin för uppföljning 
av att motioner och medborgarförslag besvaras innan tidsfristen på ett år har 
förlupit.  
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. 
Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2014-01-31.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunschefen att upprätta ett svar på rapporten – 
     Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut i Torsås  
     kommun.   
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 353/13 
KF § 117/12    12/KS0130 
Medborgarförslag – Ragnabovägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Benny Robertsson, Torsås gällande 
breddning av Ragnabovägen eftersom trafiken ökat markant där samt inte 
minst att fler permanentboende i stugområdena har ökat. Man kan göra en 
gång och cykelväg.   
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-08-13: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Ragnabovägen är en enskild väg. Ett par hundra fastigheter och fritidshus 
bedöms nyttja Ragnabovägen (mellan E22 och Dalskärsvägen). Aktuella 
trafikmätningar saknas. En översiktlig bedömning är att vägen belastas av ca 
400 - 600 fordonsrörelser under sommarmånaderna.  
 
Vandringsleden, Kalmarsundsleden sammanfaller till stor del med väg-
sträckningen. I översiktsplanen redovisas en ny vägsträckning från Storgatan 
till Ragnabo Södra fritidshusområde. 
 
För närvarande utreds en regional cykelstrategi där bland annat särskilda 
turiststråk ska identifieras. Kalmarsundsleden är ett sådant turiststråk som 
troligen kommer att ingå i den regionala strategin. En uppgradering av 
vandringsleden till cykelstråk kan i så fall förväntas. Kalmarsundsleden berörs 
också av ett EU-projekt, EuroVelo 10 som binder samman cykelleder längs 
Östersjöns kuster. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att vägen närmast E22 har en, med 
hänsyn till trafikbelastningen, tillräcklig bredd för oskyddade trafikanter. Det 
kan finnas skäl att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs de 
delar där Kalmarsundsleden sammanfaller med vägsträckningen. Med hänsyn 
till de relativt omfattande kostnader en breddning av vägen medför, bör 
kommunen avvakta resultatet av den regionala cykelstrategin. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-10-01 § 56 att nämnden anser att 
Ragnabovägen har en tillräcklig bredd närmast E22. För de delar där 
Kalmarsundsleden sammanfaller med Ragnabovägen inväntas den regionala 
cykelstrategin innan andra åtgärder övervägs. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 353/13, Medborgarförslag – Ragnabovägen 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att avslå medborgarförslaget – Ragnabovägen med motivering att Ragnabo- 
     vägen har en tillräcklig bredd närmast E22. För de delar där Kalmarsunds- 
     leden sammanfaller med Ragnabovägen inväntas den regionala cykel- 
     strategin innan andra åtgärder övervägs,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 354/13 
KF § 125/13   13/KS0126 
Medborgarförslag – Tätning av dämningsvall, Gölen, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Bengt Elofsson, Torsås gällande att täta 
dämningsvallen som läcker vid Gölen i Torsås. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-16: 
 
att överlämna medborgarförslag – Tätning av dämningsvall, Gölen, Torsås till  
     tekniska nämnden/bygg-och miljönämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Roland Swedestam, S, initierade 2012-09-11 i Tekniska nämnden, frågan 
angående underhåll av fördämningen vid Vallermansgöls utlopp. För-
dämningen läcker och är i behov av underhåll.  
 
Arbetet kräver tillstånd för vattenverksamhet från Länsstyrelsen som godkänt 
vattenverksamheten 2012-12-13. 
Tidpunkten för arbetets genomförande ska ske när vattenföringen är 
ringa eller ingen. Arbetet får ej heller utföras tiden 1 september – 1 maj för 
att inte störa lekande öring eller känsliga yngel. 
 
Tätning av fördämningsvallen har utförts under augusti månad 2013 och 
bentonitlera har delvis använts som komplement till övrigt tätningsmaterial 
av naturlig lera. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-10-01§ 55 att informera kommunfullmäktige 
om att arbetet med tätning av fördämningsvallen är utfört och bentonit har 
delvis använts som föreslogs i medborgarförslaget. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att meddela förslagställaren till medborgarförslaget – Tätning av dämningsvall, 
     Gölen i Torsås att arbetet med tätning av fördämningsvallen är utfört och  
     bentonit har delvis använts som föreslogs i medborgarförslaget, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 355/13 
KF § 128/13   13/KS0148 
Medborgarförslag – Sanitära olägenhet, kajor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Åke Sjöholm, Bergkvara gällande den sanitära 
olägenheten som kajorna utgör. 
 
De höga träden utgör en samlingsplats för kajorna och då de med sitt oväsen 
och den stora hälsorisk som deras avföring utgör är en sanitär olägenhet. Inga 
träd får vara högre än 7 meter inom Bergkvara, Söderåkra och Torsås. 
 
Markägarna ska själv stå för nedtagandet till lämplig höjd. Detta ska gälla alla 
träd som är vildväxande.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-16: 
 
att överlämna medborgarförslag – Sanitär olägenhet, kajor till bygg- och miljö-  
     nämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Det finns inga undersökningar som visar att en höjd för vildvuxna träd på 
maximalt sju meter motverkar kajornas vistelse i stadsmiljöer. Träd som inte 
räknas som vildvuxna med en högre höjd än sju meter kommer fortfarande 
finnas tillgängliga för fåglarna. Nedtagande av vildvuxna träd till föreslagen 
höjd kan dessutom innebära en långsam död för vissa träd, varav avverkning 
istället kan vara att föredra i vissa fall.  
 
Torsås kommun är inte ensam gällande de problem som kajor i tätorter utgör. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har genomfört ett projekt som 
resulterat i en rapport där aktuell helhetsbild av erfarenheter och utvärderingar 
av kajors massförekomst och hur kommuner runt om i Sverige hanterar 
problemet presenteras. Av resultatet framgår att långsiktigt hållbara lösningar 
för arbetet med kajor i stadsmiljö bör vara rimliga och skonsamma metoder för 
att styra kajors massuppträdanden bort från särskilt problematiska platser. Ett 
lika viktigt långsiktigt mål bör dock även vara att öka acceptansen för den här 
typen av naturliga existenser. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 355/13, Medborgarförslag – Sanitära olägenheter, 
kajor 
  
Samhällsbyggnadsförvaltning har utifrån den rådande situationen, samt 
refererad studie, därför bedömt att fåglarna bör accepteras och betraktas som 
en del av stadsmiljön. Detta tillvägagångssätt i kombination med långsiktigt 
hållbara lösningar är ett ställningsstagande som fler kommunen valt att förhålla 
sig till för att motverka att låsas fast i ett ensidigt ”bekämpningsperspektiv”. 
 

Bygg- och miljönämnden bifaller medborgarförslaget utifrån aspekten 
beträffande fastighetsägarens ansvar gällande vidtagandet av förebyggande 
åtgärder som förhindrar att kajor i onödan lockas till fastigheten eller tomt-
markens miljö. Gallring bland grenar och träd, rivning av bon, minskad 
nedskräpning, täckning av skorstenar och andra hålor med nät är några enklare 
åtgärder som utgör en del av fastighetsägaransvaret.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-10-15 § 151 att rubricerat medborgar-
förslag är orimligt ur verkställandesynpunkt. Nämnden anser att fastighetsägar-
ansvaret gällande vidtagandet av förebyggande åtgärder bör vara tillräckligt 
samt likvärdigt med det som medborgarförslaget avser.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att avslå medborgarförslaget – Sanitära olägenheter, kajor med motivering att 
     förslaget är orimligt ur verkställandesynpunkt samt 
 
att fastighetsägaransvaret gällande vidtagandet av förebyggande åtgärder bör  
     vara tillräckligt samt likvärdigt med det som medborgarförslaget avser, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.  
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 356/13 
KS § 227/13   13/KS0006 
Utbyggnad av fiber 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S initierar frågan gällande att bygga ut Torsås Fastighets AB:s 
lokaler med fiber. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-09-24: 
 
att stämma av med Borgholms kommun gällande deras utbyggnad med fiber. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Minnesanteckningar daterad 2013-09-28 gällande bredband till hela Kalmar län 
föreligger. 
 
I anteckningarna redovisas: 
 

 vilka som fått kanalisationsstöd till bredbandsutbyggnad, 

 projekt som har fått bifall till sin ansökan, 

 projekt som ansökt (inget beslut och inga EU-pengar kvar), 

 EU:s programperiod 2014-2020, 

 Bredbandsläget i kommunerna. 
 
Borgholms kommun för diskussioner med Telia om att teckna en avsikts-
förklaring.  Inom kommunen diskuterar man om vinster i tätorten ska kunna 
generera utbyggnad i glesbygden. 
 

Arbetsutskottet beslutar. 
 
att notera informationen samt 
 
att informationen, delges kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 357/13 
KS § 151/13 
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 2013-05-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att lämna några synpunkter på förslaget till ny avfallsplan  
     2013 – 2020. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-05-28: 
 
att avstå från att lämna några synpunkter på förslaget till ny avfallsplan  
     2013 – 2020. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Nytt förslag till ny avfallsplan 2014-2012 är utskickad eftersom önskemål finns 
om längre remisstid. Den nuvarande planen förlängs till och med 2013-12-31 
och perioden i förslaget till ny avfallsplan har ändrats så att den kommer att 
gälla från och med 2014-01-01. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 357/13, Avfallsplan 2014-2020, Kalmarsunds- 
regionens Renhållare 
 
Det nya förslaget till ny avfallsplan 2014-2020 innehåller några mindre 
justeringar. 
 
Förslag till yttrande daterad 2013-09-19 från samhällsbyggnadschef Martin 
Storm och miljöinspektör Sara Kull föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Eva-Kristina Berg, C och Roland Swedestam, S tar med sig upprättat  
     yttrande daterat 2013-09-19 till Kalmarsundsregionens Renhållare nästa 
     sammanträde,  
 
att i övrigt finns inga synpunkter. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 358/12   12/KS0166 
Delårsrapport 2012, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2012 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet utgår och återkommer i arbetsutskottet när revisionens granskning 
     av delårsrapporten för 2013 är klar. 
 -----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 359/13   13/KS0062 
Årsredovisning 2012, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 föreligger från 
Samordningsförbundet i Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
PwC bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av 
verksamhete, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
 
Vidare bedöms att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 
 
Förbundets ekonomiska situation är god. Förbundet lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). 
 
Resultatet är förenligt med de finansiella mål om god ekonomisk hushållning 
som styrelsen beslutat om. 
 
Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de fyra verksamhetsmål 
som styrelsen har angivit i 2012 års budget. Utvärdering av de fyra 
verksamhetsmålen görs i årsredovisningen. Ett av målen är endast delvis 
uppfyllt då någon urvärdering av projektet ej har utförts eftersom det pågår en 
diskussion nationellt och i länet hur uppföljning och utvärdering ska göras. 
Övriga mål uppnås. Utvärdering görs även av respektive projekt. Resultatet för 
verksamheten når upp till de mål om god ekonomisk hushållning som styrelsen 
beslutat om. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att revisionsrapporten – granskning av årsredovisning 2012 från PwC kopieras  
     och skickas ut i samband med kallelse till kommunstyrelsen och kommun- 
     fullmäktige, 
 
att övriga handlingar i ärendet, finns tillgängliga på kommunkansliet. 
 

föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2012 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 360/13 13/KS0107  
Information från Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) 
       
Ärendebeskrivning 
 
Marcus Nilsson ordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) i 
Torsås informerar om förbundets verksamhet. 
 
Organisationen har genomfört en nationell undersökning om ungas uteliv. 
Torsås kommun fick ett genomsnittligt betyg på 2,6 på en femgradig skala. 
Resultatet baseras på sju frågor som UNF ställt om ungas inflytande i 
kommunen, tillgången, variationen och marknadsföringen av nyktra 
mötesplatser samt insatser under högtider med hög alkoholkonsumtion. 
 
UNF driver kampanjen Bra Uteliv för att ge unga större inflytande över sin 
egen fritid. Ett bra uteliv ger mindre alkoholkonsumtion men också andra 
positiva effekter som ökad demokrati och deltagande. 
 
Betyget 2,6 är nästan godkänt Men med tanke på att Torsås fick betyget 0,9 vid 
mätningen i fjol så är det ett mycket stort steg framåt. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt socialnämnden och bildningsnämnden, att se över öppettiderna  
     på fritidsgården samt utse en kontaktperson till ovanstående, 
 
att notera informationen från Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) i Torsås. 
----- 
Sändlista 
Socialnämnden 
Bildningnämnden 
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AU § 361/13 
AU § 219/13 
AU § 186/13 
KS § 117/13 12/KS0053  
Trygghetsboende i Torsås 
       
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S efterhör vad som hänt i ärendet gällande trygghets-
boende efter kommunfullmäktiges beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-12 § 154 att ge ägardirektiv till Torsås 
Bostads AB att i samarbete med socialnämnden projektera trygghetsboende 
om cirka 20 – 25 lägenheter på det planlagda området Badhusgatan/Norra 
Tångvägen. För beslut i kommunfullmäktige senast april 2013. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Ledamöterna delges handlingar gällande trygghetsboende på Badhusgatan / 
Norra Tångvägen som Torsås Bostads AB i samarbete med socialnämnden 
upprättat. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-28: 
 
att till nästa arbetsutskott bjuda in Torsås Bostads AB och socialnämndens  
     arbetsutskott för vidare diskussion i ärendet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-06-04 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB redovisar 
materialet som upprättats gällande trygghetsboende. 
 
Alternativ 1: Renovera och bygga till på det planlagda området 
Badhusgatan/Norra Tångvägen. 
 
Alternativ 2: Nybyggnation av ett fristående hus i 2- eller 3 våningar. Placering 
är södra delen av Badhusgatans parkering längs Norra Tångvägen. 
 
Socialnämnden beslutar 2013-06-03 § 68: 
  
att bygga nytt trygghetsboende med 10-12 två-rumslägenheter på det planlagda 
området Badhusgatan/Norra Tång- vägen, Torsås  
  

Fortsättning 
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Fortsättning § 361/13, Trygghetsboende i Torsås 
 
att renovera ett visst antal av de befintliga lägenheterna på Badhusgatan/Norra 
Tångvägen samt  

 
att trygghetslägenheterna finns i nära anslutning till gemensamhetslokal med  
     öppen träffpunktsverksamhet samt hemtjänsten grupplokal. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande trygghetsboende i Torsås. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Socialnämnden beslutar 2013-10-23 § 127 att ge socialchefen i uppdrag att 
kontakta kommunchefen för att få en klarhet i hur ärendet ska hanteras. 
 
I det gemensamma förslaget är inskrivet att socialförvaltningen hyr två 3-rums-
lägenheter, dels till en gemensamhetslokal, del en till Badhusgatans hemtjänst-
personal. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-10-15 och anser att 
storleken på de två lägenheterna inte ska preciseras i det gemensamma förslaget 
och föreslår socialnämnden att inte förbinda sig till två 3-rumslägenheter i det 
gemensamma förslaget samt att efter justering av förslaget från två 3-rums-
lägenheter till endast två lägenheter, godkänna socialnämndens och Torsås 
Bostads AB:s gemensamma förslag till tjänsteskrivels om ett trygghetsboende i 
Torsås kommun.  
 
Torsås Bostads AB har kommit in med en skrivelse daterad 2013-10-18 där de 
inte kan godta socialnämndens ändringsförslag och inte heller är villiga att 
skriva in socialnämndens synpunkter som en reservation. Torsås Bostads AB 
kommer därmed att formulera ett eget förslag till trygghetsboende och lämna 
över till kommunstyrelsen. 
 
Kompletterande yttrande 2013-10-24 gällande trygghetsboende på Badhus-
gatan – Norra Tångvägen från Torsås Bostads AB föreligger.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att verka för att det blir ett gemensamt förslag till 
     trygghetsboende, 
 
att ärendet återkommer vid nästa arbetsutskott i november 2013. 
----- 
Sändlista Kommunchefen, arbetsutskottet 
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AU § 362/13  13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
oktober 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under oktober 2013. 
 

 Tillförordnad socialchef. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt personalutskottet att se över gällande riktlinjer när det gäller lön  
     för tillförordnande chefer. 

 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     oktober 2013.  
-----   
Sändlista 
Personalutskottet 
Kommunstyrelsen 
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AU § 363/13  13/KS0070 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade avtal under 
oktober 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
upprättade avtal under mars 2013. 
 

 Avtal om konsumentrådgivning. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade avtal under  
     oktober 2013. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 364/13  13/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut  
2013-11-01. 

 Bildningsnämndens beslut 2013-10-14 § 136 gällande medlemskap i 
Kumulus samt medverkan i projekt ”Full koll”, 13/KS0119. 

 Svenskt Näringsliv Kalmar län, Företagens väg in till kommunen. 
Undersökning rörande handläggningstider, livsmedelskontroller, bygglov, 
tillsynsavgifter, miljöfarlig verksamhet med mera, 13/KS0022. 

 Regionförbundet i Kalmar län, Arbetsmarknadens utveckling, 13/KS0022. 

 Arbetsförmedlingen, Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden – fokus 
på unga som varken arbetar eller studerar, 13/KS0022. 

 Statistiska Centralbyrån, Information om utbildning och arbetsmarknad, 
rapport 2013:1, 13/KS0022. 

 Kairos Future, Om svenska folkets boendevärderingar 2013, 13/KS0022. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärende. 
----- 
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AU § 365/13  13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Elöverskänsligas Förening i Kalmar län, Våra barns framtid – farorna med 
trädlös teknik, 2011-11-09, Vimmerby.  

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisad konferens. 
----- 
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AU § 366/13  13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Redovisning av årsarbetare inom socialnämnden i delårsbokslutet. 

 Gatuköket i Bergkvara. 

 Lägesrapport socialchefen. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 

 Unik resurs.  

 Markområde vid Torsås Bil & Fastigheter.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
----- 
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AU § 367/13  13/KS0115 
Verksamhetsplan Olssonska gården 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vision 
 
Olssonska gården är en kunskapskälla för alla som är intresserade av områdets 
historia, kulturarv, slöjd och äldre trädgårdar.  

 

 Olssonska gården ska ha verksamhet över hela året 

 Olssonska gården arbetar för att kulturarvet blir en självklar del av 
samhällsutvecklingen 

 Olssonska gården arbetar för att kunskapen om områdets historia, 
kulturarv sprids och ökar 

 Kvantitativa och kvalitativa mål.  
 

Strategier  
 

 Olssonska gården ska ha en tydlig och fokuserad verksamhet 

 Olssonska gården har fokus på kommunikation och bemötande. 
 

Samverkan 
  
Olssonska gården ska samarbeta med andra aktörer såsom kommunen, 
kulturinstitutioner, studieförbund, hembygdsrörelsen samt andra ideella 
föreningar, fritidsverksamhet och skola.  
 

 Olssonska gården utgår från målgruppernas behov.  
 

Verksamhetsperspektiv 
  
Verksamhetsperspektiv är de grundvärderingar och synsätt som ska genomsyra 
vad som görs på Olssonska gården och hur man förhåller sig till omvärlden 
och besökare.  
 

 Aktiviteter 

 Byggnaderna. 

 Trädgården 

 Café/turistinformation.  
 
Verksamhetsplanen är antagen av Olssonska gården styrelse 2013-11-03.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 367/13, Verksamhetsplan Olssonska gården 2014 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att förhandla fram ett nytt avtal med Föreningen Olssonska gården för 2014  
     utifrån upprättad verksamhetsplan samt 
 
att i avtalet, även ta med lägenheten som finns över blomsteraffären.   
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 368/13 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 368/13, Grönområde på del av Ragnabo 3:28 
 

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.      

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-09-03: 
 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Roland Swedestam, S efterhör hur arbetet fortlöper gällande en lösning för 
området på del av Ragnabo 3:28. 
 
Kommunchefen meddelar att samhällsbyggnadschefen arbetar med ärendet 
och återkommer med en redovisning.     
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-----  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


