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Plats och tid Bespisningen Söderåkra skola, onsdagen den 14 juni 2006, kl. 18.00-18.15 

  

Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande, sekreterare  

 Roland Swedestam, s 

 Mona Magnusson, m  

 Siv Eriksson, s 

 Anders Walterson, c 

   

   

Övriga deltagande   

   

   

   

   

   

   

    

  

Utses att justera Mona Magnusson 

   

Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2006-06-20 

plats och tid  

  

Underskrifter   Paragrafer 152 - 154  
    

  Sekreterare Håkan Algotsson  

    

    

 Ordförande Håkan Algotsson   

     

   

 Justerande Mona Magnusson 

   

   

                                                                    ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Kommunstyrelsens  

Arbetsutskott 

  

    

Sammanträdesdatum 2006-06-14   

Datum för anslags  
uppsättande 

2006-06-20 

 

Datum för anslags 
nedtagande 

2006-07-12 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Torsås 

  

    

Underskrift    
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AU § 152/06  
KS § 121/06  
AU § 135/06 06/KS0103 
Intresseförfrågan Regional KLIMP-ansökan 2007-2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län har de två senaste åren stått bakom länsgemensamma 

KLIMP-ansökningar. Detta som en del i arbetet för en fossilbränslefri region. Den 

första ansökan resulterade i november 2004 i att länet fick 6,2 MKR i bidrag för ett 

klimatinvesteringsprogram 2005-2008. Den andra ansökan ledde till att Rådet för 

investeringsstöd nyligen beviljat länet 22 Mkr i stöd för klimatinvesteringsprogram 

2006-2010. 

 

Regionförbundet vill undersöka intresset för att lämna in en länsgemensam KLIMP-

ansökan hösten 2006, för perioden 2007-2001. Frågan ställs till länets kommuner och 

landsting, de organisationer som själv har möjlighet att lämna in ansökan om KLIMP-

bidrag. 

 

Grundförutsättningarna för att delta i en läns-KLIMP är att kriterierna enligt KLIMP-

regelverket uppfylls av respektive åtgärdsägare samt att åtgärden bedöms uppfylla 

kriterierna för hög prioritet enligt sektorsmyndigheternas bedömningskriterier 2005.   
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 

att hänskjuta frågan till extra arbetsutskottssammanträde under vecka 24, 2006. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 

att avstå från att delta i en länsgemensam KLIMP-ansökan. 

----- 

Exp till: 

Regionförbundet Kalmar län 
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AU § 153/06 06/KS0121 
Avveckling/avyttring av äldre försvarsobjekt i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Fortifikationsverket föreligger förslag på avveckling/avyttring av äldre 

försvarsobjekt på mark som ägs av Torsås kommun. 

 

Principer för avveckling/avyttring av äldre försvarsobjekt på mark som ej ägs av 

Fortifikationsverket är 

 

* borttagande/återställande 

* plombering/igengjutning 

* överlåtelse till fastighetsägare. 

 

De åtgärder som erfordras för avveckling/avyttring sker helt i Fortifikationsverkets regi 

såväl för eventuella tillståndsansökningar som för kostnader. 

 

Efter genomfört åtgärdsprogram och godkänd besiktning av utförda åtgärder till-

sammans med fastighetsägaren har en så kallade överlåtelse med nöjdförklaring mellan 

parterna tecknats. 

 

På Torsås kommuns fastigheter har följande objekt påträffats: 

 

* ett skyddsrum Bergkvara (Södra hamnen) 

* två skyddsrum i Hembygdsparken 

* fem skyttevärn av betongringar i Bergkvara 

* två förråd/kanonvärn, Bergkvara Dalskärs camping. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 

att godkänna beskrivna åtgärdsförslag vilket innebär att Torsås kommun övertar  

     förråden/kanonvärnen på Dalskärs camping. 

----- 

Exp till: 

Kjell-Olof Karlsson 

Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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AU § 154/06 06/KS0037 
Uppförande av carport med förråd på kommunal mark 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsägare till Kajan 24 efterhör med Torsås kommun om att få uppföra carport 

med förråd på kommunal mark i Bergkvara enligt bilaga.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ge fastighetsägare till Kajan 24 tillstånd att uppföra carport med förråd på  

     kommunens mark inom det område som avses att överföras till Kajan 24, dock ej 

     närmare än 2 meter från planerad fastighetsgräns. 

----- 

Exp till: 

Per Algotsson 

Byggnadsnämnden 

 

 

 

 

 

 


