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AU § 86/08          08/KS0086 
Ekonomireglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Förslag på ekonomireglemente föreligger. Ekonomireglementet ersätter tidigare 
styrdokument. 
 
Förslag på komplettering under rubriken Representation: Undantag från 
representationsregler skall godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta förslag till ekonomireglemente med komplettering Undantag från 

     representationsregler skall godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 87/08           08/KS0092 
Månadsuppföljning av nämndernas budget januari – februari 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget januari – februari 2008. 
 
Samtliga nämnder utom socialnämnden redovisar i budgetuppföljningen för januari – 
februari 2008 att budgeten för 2008 hålls.  
 
För individ- och familjeomsorgen (FO) innebär aktuella placeringar att ramen 
överskrids med 3 Mkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in socialchef Carina Lejon till kommunstyrelsens sammanträde 2008-04-01 för  
     en redogörelse av en åtgärdsplan för att klara budgetramen för 2008, 
 
att i övrigt notera redovisningen av månadsuppföljning av nämndernas budget januari –  
     februari 2008.  
-----  
Exp till: 
Socialchef Carina Lejon 
Kommunstyrelsen 
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AU § 88/08           08/KS0009 
Arbetsmarknadsfrågor 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ann-Britt Mårtensson, verksamhetsansvarig Vågen föredrar ärendet. 
 
Kommunens roll: 
 
• Tillhandahålla subventionerat arbete och arbetspraktik 
• Medverka i samverkansprojekt, till exempel flyktingar, försörjningstagare, 

ungdomar och långtidsarbetslösa. 
      
     Arbetsmarknadsenhet i kommunerna 
 

• 85 % av kommunerna i Sverige har arbetsmarknadsenheter 
• I de flesta kommuner är det en enhet på komunstyrelsekontoret, om inget annat 

beslutas så är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd 
• Övriga organisationer 

Egen förvaltning 
Social- utbildnings eller personalförvaltning. 
 

Kommunens motiv 
 
• Arbetslöshet kostar 

Skatteintäkter sjunker 
Ekonomiskt bistånd ökar 

• Statliga åtgärder har inte gett tillräcklig effekt 
• Samverkan med privata näringslivet, ideella organisationer, bemannings- 

organisationer. 
 
Nytt från och med 2008-03-12 
 
• Kommunerna kan få uppdrag inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin 

för unga 
• Förutsättningen är att det – efter upphandling inte finns annan lämplig aktör. 

 
Jobb och utvecklingsgarantins 3 faser 
 
• Fas 1 

Kartläggning samt coachning 
• Fas 2 

Utveckla arbetsförmågan till exempel arbetspraktik, arbetsträning 
• Fas 3 

Efter 450 dagar, varaktig samhällsnyttig sysselsättning. 
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Fortsättning § 88/08, Arbetsmarknadsfrågor 2008 
 
Ann-Britt Mårtensson informerar om att nuvarande uppdragsbeskrivningen behöver 
revideras.   
 

     Arbetsutskottet beslutar: 
 

att uppdragsbeskrivningen revideras och redovisas för arbetsutskottet under  
     april – maj 2008, 
 
att i övrigt notera informationen från verksamhetsansvarig Ann-Britt Mårtensson. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 89/08           07/KS0161 
Avgiftsförklaring Uthållig kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöinspektör Mikael Nilsson föredrar ärendet. 
 
Uthållig kommun är ett program där Energimyndigheten stärker deltagande kommuner 
att nå uthållig tillväxt genom att föra in energiperspektivet i olika delar av den 
kommunala verksamheten. Härigenom påverkas den kommunala verksamheten direkt. 
Övriga delar av lokalsamhället som näringsliv, organisationer och de enskilda 
medborgarna, påverkas indirekt. Myndigheten äger programmet och ansvarar för valet 
av nya kommuner, för planering och genomförande av stöd åt samtliga kommuner, för 
finansiering av forskningsprojekt inom kommunerna, samt kunskapsspridning om 
programmets effekter och resultat. 
 
Programmets sex kännetecken: 
 
• Programmet bygger på kommunernas egna initiativ. 
• Programmet präglas av en helhetssyn där energiperspektivet förs in i den 

kommunala verksamhetens olika delar, inkluderat kommunala bolag. 
• Programmet är väl politiskt förankrat. De politiskt förtroendevalda i kommunen 

väljer medvetet att genomföra programmet. 
• Programmet bygger på samverkan mellan olika förvaltningar och mellan kommunen 

och andra aktörer som näringsliv, skolor, myndigheter och organisationer. 
• Programmet är långsiktigt. 
• Programmet passar lätt in i kommunernas övriga utvecklingsarbete. Det konkurrera 

inte, utan kompletterar och förstärker pågående arbete. 
 

Det stora engagemanget från kommunalt håll, ekonomiskt utvecklingspotential och 
”tempokravet” gör att Energimyndigheten nu erbjuder samtliga kommuner som anmält 
intresse för ”Uthållig kommun” en flerårig samverkan inom det som bär varumärket 
”Uthållig kommun”. 
 
Kommunens mål: 
Återstår för kommunerna att själva formulera övergripande och specifika mål. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt miljöinspektör Mikael Nilsson och byggnadsingenjör Christer Franzén, 
     upprätta ett diskussionsunderlag till arbetsutskottets sammanträde 2008-03-25, 
 
att i övrigt notera informationen från miljöinspektör Mikael Nilsson. 
-----  
Exp till: Miljöinspektör Mikael Nilsson, Byggnadsingenjör Christer Franzén
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AU § 90/08           08/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 91/08           08/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, Håkan Algotsson och Bert Appert  
     medverkar vid Kalmarsundsregionens Renhållares träff angående hur vi gemensamt  
     kan nyttja de deponier och behandlingsanläggningar för avfall, 2008-04-10 i Kalmar, 
 
att i övrigt notera delgivningen. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam 
Håkan Algotsson 
Bert Appert 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 29   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-03-12  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 92/08 
KS § 10/08 
AU § 435/07          07/KS0053 
Uppförande av konstverk i form av en Vindkraftsvinge i Bergkvara  
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har i flera avseenden visat att vi är en kommun som prioriterar och gör 
satsningar vad gäller vindkraft. Vindkraftsboken är en mycket spännande och unik 
satsning av elever i Bergkvara som gett eko i hela Sverige. 
 
Vindkraftsexpo är en annan unik satsning som skapar mervärden inom turismindustrin i 
Bergkvara. 
 
I vår framtida översiktsplanering redovisas hur vi vill satsa på vindkraft i Torsås 
kommun. 
 
Vidare har Kommunfullmäktige beslutat att fram till år 2030 ska vi bli en fossilbränsle-
fri kommun. 
 
Detta är bakgrunden till det konstverk i form av en vindkraftsvinge som ska sättas upp i 
korsningen i Gökalund. Den vinge som vi fått möjlighet till att ta del av via Region-
förbundets försorg, ett positivt och spännande konstverk och en vacker symbol för våra 
politikers syn, strävan efter att bli en fossilbränslefri kommun. 
 
Vägverket har ingen erinran på uppförandet. Grannar som berörs har gett sitt skriftliga 
samtycke. 
 
Kostnad för Torsås kommun blir ett fundament samt diverse lytfttjänster för Vingen till 
en kostnad om cirka 30 000 kronor enligt Bertil Jidflo, Vägverket. 
 
Yrkande proposition och votering 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på att uppföra ett konstverk i form av en vindkraftsvinge i 
korsningen Gökalund – Torsås. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till förslaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Bert Apperts, tp avslagsyrkande och Håkan 
Algotssons, c bifallsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt Håkan 
Algotssons, c yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons, c bifallsyrkande och  nej = enligt Bert 
Apperts, tp avslagsyrkande avges 4 ja-röster och 1 nej-röst. Arbetsutskottet har sålunda 
beslutat enligt Håkan Algotssons, c bifallsyrkande. 
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KS § 92/08, Uppförande av konstverk i form av en Vindkraftsvinge i Bergkvara  
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-12-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppföra ett konstverk i form av en vindkraftsvinge i korsningen Gökalund – Torsås,  
 
att en eventuell finansiering sker inom kommunstyrelsens budget, näringslivs- 
     befrämjande åtgärder. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-01-08 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Peter Ludvigsson, s yrkar att remittera 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att inhämta yttrande över placering av vingen. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på att uppföra ett konstverk i form av en vindkraftsvinge i 
korsningen Gökalund – Torsås. 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen – arbetsutskottets förslag, Rolands 
Swedestams, s med fleras förslag och Bert Apperts, tp avslagssyrkande. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Roland Swedestams, s med 
fleras förslag. 
 
Votering begäres och ordförande förklarar att Roland Swedestams, s med fleras förslag 
blir ja-förslag i voteringen och kommunstyrelsen har att besluta om motförslag i huvud-
voteringen antingen Håkan Algotssons, c förslag eller Bert Apperts, tp avslagyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar med acklamation att utse förslaget enligt Håkan Algotssons, 
c förslag som motförslag i huvudvoteringen. 
 
I huvudvoteringen blir Roland Swedestams, s med fleras förslag ja-proposition och 
Håkan Algotssons, c förslag nej-proposition. 
 
Avges 4 ja-röster och 4 nej-röster samt 3 avstår. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat 
enligt Roland Swedestams, s med fleras förslag att remittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för att inhämta yttrande över placering av vingen. Ordförandes 
utslagsröst avgör till förmån för Roland Swedestam, s med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-01-08: 
 
att remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att inhämta yttrande över  
     placering av vingen. 
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KS § 92/08, Uppförande av konstverk i form av en Vindkraftsvinge i Bergkvara  
 
Arbetsutskottets behandling 2008-03-12 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, s yrkar att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på ny 
placering av vindkraftsvingen. 
 
Håkan Algotsson, c och Hans- Olof Berg, c yrkar bifall till förslaget att uppföra en 
vindkraftsvinge i korsningen Gökalund – Torsås. 
 
Bert Appert, tp yrkar bifall till Roland Swedestams, s förslag men vidhåller sitt tidigare 
avslagsyrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp 
yrkande och Håkan Algotssons, c och Hans-Olof Bergs, c bifallsyrkande finner han att 
arbetsutskottet beslutat enligt Roland Swedestams, s med fleras yrkande att uppdra åt 
kommunchefen att ta fram förslag på ny placering av vindkraftsvingen. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Hans- Olof Berg, c reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på ny placering av vindkraftsvingen. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 93/08           08/KS0070 
Markköp, del av Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från ägarna till fastigheten Torsås 37:6 att få köpa till närliggande 
mark av Torsås kommun. 
 
Ändamålet med det tilltänkta markköpet är att utvidga tomten för vanligt bruk. 
 
Enligt detaljplan fastställd 1977-10-26 är den tilltänkta marken parkmark. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att kontakta ägarna till fastigheten  
     Torsås 37:6 med anledning av att den tilltänkta marken är parkmark, för en  
     diskussion om att i stället upprätta ett dispositionsavtal. 
-----  
Exp till: 
Louise Johansson och Johan Karlsson 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 94/08 
AU § 81/08           08/KS0066 
Begäran om kostnadsersättning i samband med fastighetsköp 
 
Ärendebeskrivning 
 
En begäran om kostnadsersättning enligt SFS 1967:868 föreligger från Mats och Pia 
Lintrup med anledning av förköpet av Gullabo Prästgård.  
 
De kostnader som Mats och Pia Lintrup har haft rör direkta kostnader i samband med 
husköpet såsom att köra till Gullabo och titta på huset, kontakt med mäklaren, 
kontraktsskrivning, överlåtelsebesiktning av huset av erkänd besiktningsman, 
förberedelse för försäljning av nuvarande bostad bland annat genom att flytta bohag till 
Prästgården.  
 
Specifikation: 
 
* Överlåtelsebesiktning av Torsås Binaretorp 2:3     6 000:- 
* Släpvagnshyra                    580:- 
* Förlorad ränta på handpenning              756:- 
* Tidsspillan Mats Lintrup 114 h à 150 kr/h                  17 100:- 
* Tidsspillan Pia Lintrup 78 h à 100 kr/h       7 800:- 
* Bilersättning för körning med egen bil, 135 mil à 18 kr/mil 2 430:- 
 
Summa:                   34 666:- 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att utreda begäran om kostnadsersättning 
     från Mats och Pia Lintrup,  
 
att återkomma med en redovisning till arbetsutskottets sammanträde 2008-03-12. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att fortsätta utreda ärendet. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 95/08           08/KS0076 
Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtalet mellan Torsås kommun och Olssonska gården har förlängts till och med  
2008-03-31 i avvaktan på inriktning och ambitionsnivå för verksamheten, vilket 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ta 
fram. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-02-14 § 10 att överlämna förslag till 
inriktning och ambitionsnivå för Olssonska gården. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att förorda nivå 1 i förslaget eftersom inriktningen är att kunna visa upp det kulturella  
     värdet i Olssonska gården. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 96/08          08/KS0044 
Trolleboda vindkraftpark 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Olsson och Jan Norling, Vattenfall AB föredrar ärendet. 
 
Miljöprojektet för vindkraftens utbyggnad till havs utanför Trolleboda startar 2011. 
 
Jan Norling säger att just nu är det billigare att bygga vindkraft på land än till havs. En 
annan aspekt är att det är lång leveranstid på havsbaserade vindkraftverk. Men är 
övertygad om att Trolleboda kommer att byggas.  
 
I första hand vill Vattenfall AB uppföra ett antal vindkraftverk som motsvarar en effekt 
på cirka 150 megawatt. I andra hand yrkar bolaget tillstånd för 30 vindkraftverk plus tre 
så kallade utvecklingsverk med en sammanlagd effekt på maximalt 150 megawatt och 
där totalhöjden inte överstiger 160 meter. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Margareta Olsson och Jan Norling, Vattenfall AB. 
----- 
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AU 97/08             08/KS0071 
Lokalbehov, Lettlands Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alltsedan starten 1999 har föreningen haft tillgång till lokaler i Brobacksgården för sitt 
arbete med mottagning, genomgång och packning av kläder och andra efterfrågande 
förnödenheter. För kommunen har verksamheten uppenbart haft ett goodwill-värde i 
samarbete med Virga. Från Torsås invånare har verksamheten mötte ett stort gensvar. 
 
Sedan Brobacksgården försåldes har de under 2007 förgäves sökt efter en lösning. 
Föreningen kan tänka sig ett samarbete med Vågen utan att deras ordinarie verksamhet 
behöver bli lidande. Behovet är cirka 100 kvm. 
 
Föreningen Lettlands Vänner vänder sig till kommunstyrelsen med vädjan om hjälp 
med att lösa sitt lokalbehov. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att en lösning är på gång mellan Lettlands 
Vänner och Vågen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
Exp till: 
Lettlands Vänner 
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AU § 98/08           08/KS0077 
Kommunövergripande biblioteksplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2006-04-03 beslutat att biblioteket 
måste vara öppet för förändring och att det finns några viktiga nyckelord för 
verksamheten – mötesplats, livslånga lärandet, tillgänglighet och positivt bemötande. 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter för skolledning, lärare, barnomsorg, skol- 
och folkbiliotek utarbetade 2006 ett förslag på biblioteksverksamhet för elever och 
studerande i Torsås kommun. 
 
Enhetschef Karin Seebass har utarbetat förslag till en kommunövergripande 
biblioteksplan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-02-14 § 5 att överlämna förslaget till 
kommunstyrelsen för fastställande. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa förslag till kommunövergripande biblioteksplan. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 99/08           08/KS0087 
Tillgänglighetsfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena Gustafsson föredrar ärendet. 
 
Studiebesök kommer att ske i Oskarshamn angående arbetet med den fysiska 
tillgängligheten 2008-04-18. 
 
Syftet med besöket är att ta del av Oskarshamns kommuns sätt att arbeta med 
inventering och åtgärdsplaner för att avhjälpa enskilda hinder och andra tillgänglighets-
frågor för funktionshindrade. Ta del av deras reviderade handikappolitiska program och 
handlingsplan samt hur de arbetar med frågorna i budgetprocessen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och Håkan Algotsson medverkar  
     vid studiebesöket i Oskarshamn 2008-04-18. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam 
Håkan Algotsson
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AU § 100/08           08/KS0061 
Detaljplan för del av fastigheten Applerum 5:6, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för del av 
fastigheten Applerum 5:6, Torsås kommun. 
 
Detaljplanen upprättas enligt reglerna för normalt planförfarande enligt 5 kap 20 § i 
Plan- och bygglagen (PBL). 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-02-25 § 30 att hemställa hos Kommunfullmäktige om 
delegation för byggnadsnämnden att anta detaljplan för del av fastigheten Applerum 
5:6, Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att delegation lämnas till byggnadsnämnden för att anta detaljplan för del av fastigheten  
      Apperlum 5:6. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 101/08           07/KS0235 
Informationsärende, Detaljplan för fastigheterna Garvaren 5 och 6 och del av 
Bergkvara 2:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheterna Garvaren 5 och 6 samt del av Bergkvara 2:1. 
 
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett större lager till Handelsbolaget i 
Bergkvara AB. För detta behöver handelsfastigheten utökas och ny lokalgata mellan 
hamnområdet och Dalskärsvägen skapas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-12-12 § 149 att delegation lämnas till byggnads-
nämnden för att fastställa detaljplan för fastigheterna Garvaren 5 och 6 samt del av 
Bergkvara 2:1. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-02-25 § 21 att anta detaljplanen med redaktionell 
ändring daterad 2008-02-19. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera byggnadsnämndens protokoll 2008-02-25 § 21. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 102/08           05/KS0194 
Informationsärende, Tillstånd enligt Miljöbalken, Bergkvara avloppsreningsverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar beslut daterat 2008-01-08 angående tillstånd enligt 
miljöbalken till utsläpp av avloppsvatten från Bergkvara avloppsreningsverk, Torsås 
kommun. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-01-15 § 21 att överklaga Länsstyrelsens beslut till 
Miljödomstolen i Växjö samt att uppdra åt teknisk chef Tommie Sigvardsson att 
verkställa beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från tekniska nämnden. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 103/08           08/KS0080 
Informationsärende, Avloppsanläggningarna Järnsida 1:128 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunrevisionen har fått kännedom om miljönämndens beslut och övervägande 
avseende avloppsanläggningarna Järnsida 1:128. 
 
Revisionen vill utifrån gällande lagar, förordningar och de lokala hälsoskydds-
föreskrifterna påpeka följande: 
 
I lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö inom Torsås kommun, 
Kalmar läns författningssamling 08FS 2005:78 anges att tillstånd behövs för anläggande 
av avloppsanläggningar inom området för Järnsida. Enligt förordningen om miljö-
sanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift utdömas av nämnden i det fall anläggning 
anlagts utan erforderligt tillstånd. Detta oberoende om tillstånd senare ges av miljö-
nämnden. 
 
Det kan konstateras att miljökontoret i förslag till beslut, föreslagit utdömande av 
miljösanktionsavgift. 
 
Revisionen vill därför göra gällande att nämnden inte kan avstå att utdöma miljö- 
sanktionsavgift då anläggningen är uppförd utan tillstånd. Att nämnden senare beviljat 
tillstånd påverkar inte beslut om miljösanktionsavgift. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till miljönämnden samt till kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från kommunrevisionen. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 104/08          08/KS0081  
Granskning av VA-ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisioner har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
uppdrag att genomföra granskning av VA-ekonomin. 
 
Granskningsrapport gällande Granskning av VA-ekonomi föreligger. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till tekniska nämnden för beaktande samt till 
kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera revisionsrapporten gällande granskning av VA-ekonomin 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 105/08            
AU § 190/07 
KF § 54/07              07/KS0110 
Motion – Tennisbana i Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bo Alvemo, tp hemställer i en motion att Kommunfullmäktige snarast anslår 37 000 
kronor till Söderåkra AIK:s tennissektion såsom ett 50 %-igt bidrag till restaurering av 
sektionens starkt nedslitna tennisbana med tillhörande klubbhus. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-05-02 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-04-23 § 35 att ansökan från tennissektionen 
inom Söderåkra AIK om ekonomiskt bidrag till upprustning av tennisplan och 
klubbstuga i Ekbacken överlämnas till budgetberedningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-02: 
 
att överlämna motionen gällande tennisbanan i Söderåkra till budgetberedningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande samt 
 
att yttrandet ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2008-04-01. 
-----  
Exp till: 
Kultur- och fritidsnämnden  
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AU § 106/08            
KF § 17/08           08/KS0059 
Motion – Solceller på kommunhuset 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ronny Ramberg, c hemställer i en motion att Kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att förse förslagsvis nya kommunkontorets tak med 
solceller. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-02-27: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen till energirådgivare Christer Franzén för yttrande. 
-----  
Exp till: 
Energirådgivare Christer Franzén 
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AU § 107/08          08/KS0072 
Förslag till områden av riksintresse energiproduktion – vindbruk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetet med att ta fram förslag till nya riksintresseområden för vindkraftsproduktion har 
pågått under 2007 och Länsstyrelsen Kalmar län har tidigare sänt underlag till 
myndigheten dels i april 2007, dels 2007-09-24 efter begärd komplettering. Dnr 400-
14174-08, jfr 400-9655-06. 
 
Energimyndigheten har nu sammanställt och bearbetat det inkomna materialet och 
tillsänt materialet till Länsstyrelsen i Kalmar län i december 2007 och begärt svar till 
2008-02-25. 
 
Länsstyrelsens yttrande 2008-02-25 föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Länsstyrelsen Kalmar län yttrande. 
----- 
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AU § 108/08          08/KS0065 
Nya regionala miljömål för Kalmar län – remissutgåva 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till nya regionala miljömål för Kalmar län 2008 har tagits fram av Länsstyrelsen 
och Skogsstyrelsen samt vid två miljömålsseminarier under hösten 2007 med bred 
representation från myndigheter, föreningar och näringsliv. Det nya regionala 
miljömålen för länet kommer att fastställas i maj 2008. Dnr 501-1695-08. 
 
Remissen, minnesanteckningar från miljömålsseminarierna 5-6/12 2007 och rapporten 
”Miljötillståndet i Kalmar län 2007” finns tillgängliga på Länsstyrelsens webbplats 
http://www.h.lst.se/h/amnen/miljomal/. 
 
Synpunkter på förslaget ska inlämnas via e-post senast 2008-04-11. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta miljönämndens yttrande i ärendet. 
-----  
Exp till: 
Miljönämnden
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AU § 109/08          08/KS0084 
Ansökan om förlängning av giltighetstid för nätkoncession  
 
Ärendebeskrivning 
 
I ansökan som inkom 199-12-13 har E.ON Elnät Sverige AB (tidigare Sydkraft Elnät 
Syd AB) ansökt om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för område. 
Ansökan avser koncession för yrkesmässig nätverksamhet avseende rätt att bygga och 
använda högspänningsledningar med nätstationer för höst 24 kV samt lågspännings-
ledningar inom de delar av Torsås och Karlskrona kommuner i Kalmar och Blekinge 
län. Dnr 7332-99-3984/7330-08-100079. 
 
Området motsvarar sökandes tidigare nätkoncession för område med anläggnings-
nummer 380 ÄCc, som gäller till 1999-12-31 med två undantag. I mitten av Aspösund 
har en glipa mellan två av sökandens nätkoncessioner för område slutits genom att 
gränsen flyttats väster om Kungsholmen. Vidare har gränsen mot Affärsverken 
Karskrona AB område 322 AG vid Augerum ändrats för två mindre områden. Den 
senare gränsändringen utgör en utväxling av områden, så att några få abonnenter har 
kommit att få annat nätbolag. 
 
Beslut från Energimarknads inspektionen föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna beslutet från Energimarknads inspektionen gällande förlängning av  
     giltighetstid för nätkoncession för området. 
-----  
Exp till: 
Energimarknads inspektionen 
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AU § 110/08          08/KS0090 
Anslutning till Torsås kommuns vatten- och avloppsnät 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ragnabo Miljö och Samfällighetsförening och andra motsvarande samfälligheter har 
tidigare haft en förmånlig årlig avgift för anslutningen till Torsås kommuns vatten- och 
avloppsnät. Avgifter för deras del var 2006, 200 kronor per stuga (30 stugor). Enligt 
beslut för 2008 är den fasta avgiften inklusive mervärdesskatt 1 325 kronor per stuga. 
 
Det har varit ekonomiskt fördelaktigt för föreningen att ha egen anläggning ansluten till 
kommunens VA-anläggning. Med beslutade avgiftshöjningar finner styrelsen det 
tveksamt att fortsättningsvis driva anläggningen i egen regi. 
 
Vid årsmöte i april kommer frågan upp om att eventuellt överlämna anläggningen till 
kommunen. För att kunna ta ställning till alternativet fortsatt drift i egen regi eller 
eventuellt överlåtande av anläggningen till kommunen så vill  föreningen få ett 
förutsättningslöst möte med representanter för Torsås kommun om ett eventuellt 
övertagande och vilka villkor som då kommer att gälla. 
 
Föreningen föreslå att kommunen kallar representanter från styrelserna från de olika 
föreningarna som befinner sig i samma situation till ett gemensamt möte snarast, då de 
olika föreningarna har sina stämmer under april och maj.  
 
Arbetsutskottets beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen från Ragnabo Miljö och Samfällighetsförening till tekniska  
     nämnden för behandling. 
-----  
Exp till: 
Tekniska nämnden 


