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 Irma Folkesson, c, tjg ers 
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AU § 265/05  05/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.   
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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AU § 266/05  05/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Se vidare aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 267/05  05/KS0060 
Månadsuppföljning av nämndernas budget november 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist.  
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget november 2005.  
Se vidare aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsens besluta: 
 
att notera informationen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 268/05  05/KS0198 
Medlemskap i SmåKom:s vänförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist.  
 
Medlemsavgiften i SmåKom:s vänförening är 15 000 kronor/år.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ansluta sig till SmåKom:s vänförening samt 
 
att finansieringen sker inom kommunstyrelsens budget, verksamhet 800.  
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 269/05 
AU § 147/05  05/KS0078 
Delägarskap i Sustainable Sweden Southeast AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist.  
 
Sustainable Sweden Southeast AB har erbjudit Torsås kommun delägarskap.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-08-09 § 147 att avstå från att teckna aktier i 
Sustainable Sweden Southeast AB. 
 
Ärendet aktualiseras igen med anledning av att kommunen aktivt engagerar sig 
för fortsatt vindkraftsutbyggnad i Kalmarsund ses därför ett medlemskap som 
en viktig del i det fortsatta näringslivsarbetet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande samt  
 
i övrigt notera informationen.  
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 270/05  05/KS0092 
Markupplåtelse Bergkvara 2:33 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB anhåller i en skrivelse om kommunstyrelsens godkännande 
av markupplåtelse på fastigheten Bergkvara 2:33. 
 
Anledningen till markupplåtelsen är att Torsås Bostads AB har för avsikt att 
uppföra ett gemensamt soprum för hela kvarteret Vipan. 
 
Byggnadsnämnden har informerats om byggnationen och har inga erinringar 
mot placeringen.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna markupplåtelse på fastigheten Bergkvara 2:33 till Torsås Bostads 
     AB för uppförande av soprum.  
----- 
Exp till: 
Torsås Bostads AB    
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AU § 271/05  05/KS0092 
Dispositionsavtal Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommundirektör Bo Lönnqvist.  
 
Förslag på dispositionsavtal föreligger mellan Torsås kommun och Stefan 
Sandberg angående ett markområde inom fastigheten Övraby 1:14, ca 500 
kvm.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till dispositionsavtal mellan Torsås kommun  
     och Stefan Sandberg samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och  
     kommundirektör Bo Lönnqvist att underteckna avtalet.  
----- 
Exp till: 
Stefan Sandberg 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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AU § 272/05  

KS § 177/05  

KS § 131/05  

AU § 169/05 05/KS0123 
Markförsäljning samt Markdisposition del av Brod 2:10 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Tobias Sjöstrand om att få köpa del av fastigheten 
Brod 2:10, 1750 kvm samt disponera del av Brod 2:10, ca 650 kvm. 
 
Förslag till köpekontrakt och avtal om markdisposition föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna en försäljning av del av fastigheten Brod 2:10, 1750 kvm, 
 
att godkänna föreliggande dispositionsavtal på del av fastigheten Brod 2:10, 
      650 kvm samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet och dispositions- 
     avtalet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-09-06 
 
Skrivelse har inkommit från Tobias Sjöstrand, där han påtalar att intresset av 
att disponera del av Brod 2:10, 650 kvm är, under förutsättning att han får 
plantera en häck som kommer att bli cirka 3-6 m hög, cirka 2 m in från 
cykelvägen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-09-06: 
 
att återkomma till nästa kommunstyrelsesammanträde angående försäljning  
     av del av fastigheten Brod 2:10, 1750 kvm samt 
 
att avslå framställan om att få disponera mark på del av fastigheten Brod 2:10, 
     650 kvm. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet för komplettering. 
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forts § 272/05, markförsäljning del av Brod 2:10 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan om att få köpa mark på del av Brod 2:10, 1 750 kvm. 
----- 
Exp till: 
Tobias Sjöstrand 
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AU § 273/05 
KS § 85/05 
KS § 173/04 
AU § 214/04 
KF § 61/04 
KS § 122/04 
AU § 127/04  04/KS0166 
Torsåsverkens utbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s och ledamot Anders 
Walterson, c ger en lägesrapport utifrån sammanträffande med Länsstyrelsen i 
Kalmar och Torsåverken 2005-11-03. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen.  
----- 
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AU § 274/05 05/KS0193 
Planeringsunderlag för utbyggnad av stora vindkraftsanläggningar till 
havs, Sydhavsvind 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen har genom Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet givit 
länsstyrelserna i uppdrag att redovisa planeringsunderlag för utbyggnad av 
stora vindkraftsanläggningar till havs, både inom territorialgränsen och i 
Sveriges ekonomiska zon. Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Skåne, 
Hallands och Västra Götalands län har kommit överens om att genomföra 
uppdraget tillsammans. 
 
Enligt svensk energipolitik ska vindkraften tas tillvara och användningen av 
fossila bränslen minska och därmed utsläpp av växthusgaser och föreorenande 
ämnen. Se vidare aktbilaga. 
 
Berörda myndigheter och andra bereds möjlighet att inkomma med yttrande 
över det som länsstyrelserna presenterat i rapporten. Yttrande ska vara 
Länsstyrelsen i Skåne län tillhanda senast 2006-02-28. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot den presenterade rapporten.  
----- 
Exp till: 
Länsstyrelsen i Skåne län 
205 15 Malmö 
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AU § 275/05 04/KS0219 
Bredbandsutbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet har tröttnat på de upprepade förseningarna från bredbands-
leverantören A2C Accelerated Wireless (fd Atenit Communication AB), som 
ska förse Kalmar län med trådlöst bredband. 
 
Fullmakt föreligger där Anders Åkesson, styrelseordförande i Regionförbundet 
för Kalmar län, befullmäktigas för Torsås kommuns räkning förhandla och 
underteckna avtal med A2C Accelerated Wireless (fd Atenit Communication 
AB) avseende kommunikationskapacitet för Kalmar län och att i övrigt 
underteckna med därtill hörande erforderlig dokumentation. 
 
Fullmakten som undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan 
Algotsson och kommundirektör Bo Lönnqvist, gäller från och med utfärdandet 
till dess att den återkallas, dock längst till och med 2006-01-23. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna föreliggande fullmakt samt  
 
att överlämna fullmakten till Regionförbundet i Kalmar län.  
----- 
Exp till: 
Regionförbundet i Kalmar län 
Box 762 
391 27 Kalmar    
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AU § 276/05  

KS § 172/05  

AU § 208/05  

AU § 120/05 05/KS0085 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
inom Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt 3 kap 3 § och 3 kap 8 § i lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska det för 
varje kommun finnas ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
rättningstjänst.  
 
Detta handlingsprogram ska antas av kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod. 
 
I programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för 
olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Det 
ska visa vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig, för att göra 
sådana insatser. Förmågan ska redovisas såväl med avseende på 
förhållandena i fred som under höjd beredskap. 
 
I programmet ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är 
ordnad och hur den planeras. 
Kommunen har valt att göra ett gemensamt program för räddningstjänst och 
förebyggande verksamhet. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-05-17: 
 
att sända ut upprättat förslag till handlingsprogrammet på remiss till  
     Emmaboda och Kalmar kommun, räddningstjänsten Östra Blekinge,  
     Länsstyrelsen i Kalmar, kommunalteknik, miljönämnden och byggnads- 
     nämnden i Torsås samt till skorstensfejarmästaren i Torsås kommun, 
 
att remissyttrande ska vara inlämnade senast 2005-08-01till kommun-  
     kansliet i Torsås. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-09-20 
 
Stf räddningschef Michael Foleby redogör för inkomna synpunkter från 
Länsstyrelsen Kalmar län, Räddningstjänsten Östra Blekinge, och Torsås 
kommun tekniska nämnden. 
 
Kalmar kommun samhällsbyggnadsnämnden, Emmaboda kommun 
kommunstyrelsen och Torsås kommun byggnadsnämnden har ingen erinran 
mot upprättat förslag. 
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forts § 276/05, Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst inom Torsås kommun 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till Handlingsprogram för förebyggande  
     verksamhet och räddningstjänst inom Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-10-04 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamot Roland Swedestam, s yrkar återremiss till arbetsutskottet för  
ytterligare beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning, 
 
att uppdra åt räddningschef Nils Bemnell och teknisk chef Tommie Sigvards- 
     son att utreda ansvarsfrågan gällande brand-dammar, brandpostnät,  
     övriga vattentag samt aktuella kartor över vattentillgångarna samt 
 
att återkomma till arbetsutskottet för en redovisning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-12-13 
 
Räddningschef Nils Bemnell, stf räddningschef Michael Foleby och teknisk 
chef Tommie Sigvardsson informerar om deras sammanträffande gällande 
kommunens brandpostnät. 
 
Tillhandahållande av släckvatten för brandposter och sprinkler, är VA-verken 
enligt VA-lagen inte skyldiga att tillgodose. 
När det gäller släckvatten i samband med brand synes det naturligt att VA- 
verken tillhandahåller detta utan ersättning. Vid mycket stora och långvariga 
bränder kan det dock vara skäligt att VA-verken får viss ersättning. 
 
Det är naturligt att räddningstjänsten bekostar alla anläggnings- och 
driftskostnader som förorsakas av släckvattenförsörjning, dvs alla de 
merkostnader som anordnade av släckvatten medför, t ex kostnader för 
uppdimensionering av ledningar och för armaturer såsom brandposter, som 
ej behövs för VA-verkets egna behov. 
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forts § 276/05, Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst inom Torsås kommun 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt räddningschef Nils Bemnell och stf räddningschef Michael  
     Foleby att inventera samtliga brandposter i kommunen och utifrån den  
     inventering bedöma vilka brandposter som ska användas samt  
 
att även se över kostnaderna och den framtida servicen för brandposterna, 
 
att återkomma till arbetsutskottet med en redovisning av resultatet. 
----- 
Exp till: 
Räddningschef Nils Bemnell 
Stf räddningschef Michael Foleby 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson 
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AU § 277/05  

KF § 111/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Torsås kommun avslutar sina avtal med Kalmar 
kommuns inköpsavdelning m fl leverantörer utanför kommunen och 
istället gör en lokal upphandling där så är möjligt av ekonomiska skäl 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående Torsås kommun avslutar sina avtal med Kalmar 
kommuns inköpsavdelning m fl leverantörer utanför kommunen och istället gör 
en lokal upphandling där så är möjligt av ekonomiska skäl från Ulf-Peter 
Rosenblad föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till ekonomichef tillika inköpssamordnare 
     Kent Frost för beredning. 
----- 
Exp till: 
Ekonomichef tillika inköpssamordnare Kent Frost  
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AU § 278/05  

KF § 112/05 05/KS0015 
Medborgarförslag – Torsås kommun tillämpar fullfonderingsmodellen 
från och med bokslutet för år 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående Torsås kommun tillämpar fullfonderingsmodellen 
från och med bokslutet för år 2005 från Bert Appert föreligger.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till ekonomichef Kent Frost för beredning. 
----- 
Exp till: 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 279/05  

KF § 83/05  

KS § 169/05  

AU § 194/05  05/KS0049 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommuns gällande hälsoskyddsföreskrifter trädde i kraft i oktober 1985. 
En ändring har skett (1992) då begränsning om tomgångskörning skärptes från 
3 till 1 minut inom detaljplanelagda områden samt benämningen detaljplan 
ersatte tidigare benämningar stads- och byggnadsplan. 
 
Då regelverket (miljöbalken mm) har genomgått en del förändringar sedan 
1985 kan det vara lämpligt att revidera befintliga föreskrifter eller helt ersätta 
med nya. 
 
Stöd för att utfärda lokala hälsoskyddsföreskrifter finns i miljöbalkens 9 och 14 
kap samt i förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Miljöchef Jan Andersson informerar om att miljökontoret har sedan 2000 
påbörjat översynen av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Förslag har varit 
ute på remiss till de som ansetts särskilt berörda. Inkomna yttrande har 
beaktats i det vidare arbetet. 
 
Miljönämnden beslutar 2005-02-16 § 1 att hemställa att kommunfullmäktige 
antar nya lokal hälsoskyddsföreskrifter enligt aktbilaga ”Lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås kommun” daterad 2005-
02-02. Befintliga föreskrifter ska samtidigt upphöra att gälla.  Då beslut fattas i 
kommunfullmäktige ska detta meddelas Länsstyrelsen för kungörelse och 
tryckning. 
 
Önskemål från ledamot Anders Walterson, c att komplettera 4 § pkt 3 med orm, 
skorpioner och giftiga spindlar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar att, texten vid vatten-
drag gäller skyddsavstånd på minst 6 m tas bort från 8 §. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
att texten vid vattendrag gäller skyddsavstånd på minst 6 m tas bort från 8 §, 
 
att anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter enligt aktbilaga ”Lokala föreskrifter 
     för att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås kommun” daterad  
     2005-02-02.  
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forts § 279/05, Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-10-04 
 
Ledamot Anders Walterson, c önskemål om kompletterande med skorpioner 
och giftiga spindlar är enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, Kommunala föreskrifter 39 § ej tillåtet.  
 
Yrkanden och propositioner 
 
Ledamöter Jessica Lundgren, mp och Christer Söderholm, kd yrkar att texten i 
8 § Vid vattendrag gäller skyddsavstånd på minst 6 meter bibehålles enligt 
miljönämndens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Jessica 
Lundgren, mp och Christer Söderholm, kd yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag varvid votering 
begärs. 
 
Votering 
 
Vid votering där ja = arbetsutskottets förslag och nej = Jessica Lundgrens, mp 
och Christer Söderholms, kd, yrkande avges 7 ja-röster, 3 nej-röster och 1 
avstår. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  
Yrkanden och propositioner 
 
Ledamot Roland Swedestam, s yrkar borttagande av texten i 10 § Eldning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Roland 
Swedestams, s yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag varvid votering begärs. 
 
Votering 
 
Vid votering där ja = Roland Swedestams, s yrkande och nej = arbetsutskottets 
förslag avges 5 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att texten vid vattendrag gäller skyddsavstånd på minst 6 m tas bort från 8 §, 
 
att anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter enligt aktbilaga ”Lokala föreskrifter 
     för att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås kommun” daterad  
     2005-02-02.  
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forts § 279/05, Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
 
Reservationer 
 
Ledamöter Jessica Lundgren, mp, Christer Söderholm, kd och Anita Svensson, 
s reserverar sig mot beslutet till förmån för Jessica Lundgrens, mp och Christer 
Söderholms, kd yrkande. 
 
Ledamöter Mona Magnusson, m, Roland Swedestam, s, Siv Eriksson, s och 
Ingemar Skotheim, s reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland 
Swedestams, s yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2005-11-02 
 
Yrkande och propositioner angående skyddsavstånd  
 
Ledamöter Håkan Algotsson, c och Hans-Olof Berg, c med instämmande av 
Mona Magnusson, m yrkar att i § 8 tas texten bort Vid vattendrag gäller 
skyddsavstånd på minst 6 meter i övrigt bifall till kommunstyrelsens beslut. 
 
Ledamöter Sten Bondesson, c, Jessica Lundgren, mp, Sören Bondesson, s, 
Lars Sjöholm, mp och Lena Gustavsson, v yrkar bifall till miljönämndens beslut. 
 
Vid av ordföranden ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt 
miljönämndens förslag avgavs 16 ja-röster och 16 nej-röster samt 1 röst avstår. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat med ordförandens utslagsröst enligt 
kommunstyrelsens förslag att i § 8 ta bort texten Vid vattendrag gäller 
skyddsavstånd på minst 6 meter. 
 
Reservation 
 
Ledamöter Lars Sjöholm, mp, Jessica Lundgren, mp, Kjell Johansson, kd, 
Madeleine Blomberg, kd, Kjell Mattsson, kd Lena Gustavsson, v, Ann 
Ludvigsson, s, Siv Eriksson, s, Ulf Bruce, s, Sören Bondesson, s, Anita 
Svensson, s Sten Bondesson, c och Ann-Britt Mårtensson, s reserverar sig mot 
beslutet.  
 
Yrkande och propositioner angående Eldning 
 
Ledamöter Roland Swedestam, s, Mona Magnusson, m, Kjell Johansson, kd 
och Ingemar Skotheim, s yrkar att § 10 gällande eldning tas bort. 
 
Ledamöter Madeleine Blomberg, kd och Jessica Lundgren, mp yrkar bifall till 
miljönämndens förslag. 
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forts § 279/05, Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
 
 
Vid av ordföranden ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Roland Swedestam , s m fl yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt Roland 
Swedestam, s m fl yrkande avgavs 8 ja-röster och 22 nej-röster samt 3 röster 
avstår. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, s m 
fl yrkande att § 10 Eldning utgår ur de Lokala hälsoföreskrifterna. 
 
Reservation 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att texten vid vattendrag gäller skyddsavstånd på minst 6 m tas bort från 8 §, 
 
att § 10 Eldning utgår ur de Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
 
att i övrigt anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter enligt aktbilaga ”Lokala  
     föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås kom 
     mun” daterad 2005-02-02.  
 
Arbetsutskottets behandling 2005-12-13 
 
Kerstin Ahlberg, kommunekolog och Pontus Rydell har till Länsrätten över-
klagat kommunfullmäktiges beslut 2005-11-02 § 83 att texten vid vattendrag 
gäller skyddsavstånd på minst 6 m tas bort från 8 § samt att § 10 Eldning utgår 
ur de Lokala hälsoskyddsföreskrifter. 
 
Länsrättens dom 2005-12-07 föreligger där Länsrätten avslår överklagandena. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
 ----- 
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AU § 280/05  05/KS0196 
”Mopedgård” i anslutning till Torsås Mötesplats (TM)  
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås angående att Kultur- 
och fritidsnämnden planerar att öppna någon form av ”mopedgård” i anslutning 
till Torsås Mötesplats (TM). 
 
Ulf-Peter Rosenblad motsätter sig att det anordnas en ”mopedgård” i 
fastigheten Torsås 50:8 men att det är bra att ungdomar som inte är 
intresserade av föreningslivet aktiveras på andra sätt men det får inte gå ut 
över närboende, näringsidkare eller andra berörda. 
 
Arbetsutskottet besutar: 
 
att överlämna skrivelsen till kultur och fritidsnämnden för besvarande av  
     skrivelsen. 
----- 
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden    
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AU § 281/05  05/KS0195 
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning  
 
Ärendebeskrivning 
 
Le Quoc Huy, Torsås har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd till allmän 
kameraövervakning vid Torsås Torgkiosk och Gatukök i Torsås. 
 
Kommunen bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Arbetsutskottet besutar: 
 
att ingen erinran föreligger på ansökan. 
----- 
Exp till: 
Länsstyrelsen Kalmar län 
Lars Beyerböch 
391 86 Kalmar    
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AU § 282/05  

AU § 260/05  

KF § 88/05 05/KS0014  
Motion – Res med klimatet i tankarna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, Miljöpartiet de Gröna hemställer i en motion: 
 
* att vid upphandling av nya leasingbilar så ska det ställas krav på att  
   bilarna ska kunna köras på något förnyelsebart bränsle, 
* att alla som kör i tjänsten, både politiker och tjänstemän ska utbildas i  
   ecodriving,  
* att en resepolicy tas fram med syfte att kunna påverka utsläppen av  
   klimatgaser vid körning i tjänsten, 
* att kommunen införskaffar ett lämpligt antal gröna kort från KLT för att  
   främja användandet av kollektivtrafik vid resor i tjänsten,  
* att kommunen införskaffar Commeokort för att underlätta för tågresor i 
   tjänsten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från inköpsansvarig Kent Frost. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-12-13 
 
Synpunkter från ekonomichef tillika inköpssamordnare Kent Frost föreligger. 
 
Kontakt har tagits med motionären 2005-12-12 per telefon. Svaret har 
kommunicerats med motionären. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna ekonomichef tillika inköpssamordnare Kent Frost förslag till 
     svar på inlämnad motion, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 283/05 05/KS0004 
Avslutning 
 
Ordförande Roland Swedestam, s tackar ledamöter och tjänstemän för det 
gångna året och önskar En God Jul och Ett Gott Nytt År. 
 
Ledamot Anders Walterson, c, tackar ordföranden och önskar En God Jul och 
Ett Gott Nytt År. 
----- 
 

 


