
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 30  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 2012-12-04, 08.00 – 12.00 
   
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C   
 Roland Swedestam, S  
 Henrik Nilsson Bokor, S    
 Mona Magnusson, M  
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista, Bilaga 1 
  
     
   
      
   
   
   
   
    
Utses att justera Henrik Nilsson Bokor, S    
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-12-05  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson  Paragrafer 346 - 369   

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Henrik Nilsson Bokor  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

 
Sammanträdesdatum 

 
2012-12-04 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-12-06  Datum för anslags 
nedtagande 

2012-12-28   

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 30  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Närvarolista 
 
  Närvarande § 
Magnus Andersson VD Torsås Bostads AB/Torsås 
Fastighets AB  
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ordförande 
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Sören Bondesson, bildningsnämndens 1:e vice 
ordförande  

  
347 

Lisbeth Krownow, vikarierande förvaltningschef   347 
Johanna Fors, rektor Korrespondensgymnasiet 347 
Hans Erlandsson, säkerhetssamordnare 353 – 355 
Joanna Kohnen och Wesly   368 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 346 - 369 
 
§ 346  Torsås Fastighets AB:s styrelse, diskussion gällande 

räntor på interna lån 
§ 347  Korrespondensgymnasiets framtid 
§ 348  Nyckeltal/indikatorer i kommunens miljöbokslut 
§ 349 – 350  Redovisning delegationsärende 
§ 351  SCB:s Medborgarundersökning, våren 2013 
§ 352  Skrivelse gällande muddring i Ängaskär 
§ 353  Plan för psykiskt och socialt omhändertagande –  
  POSOM 
§ 354  Delårsrapport 2012, Räddningstjänstförbundet  
  Emmaboda – Torsås 
§ 355  Trygghetsmätning, Polismyndigheten i Kalmar län 
§ 356  Detaljplan Södra Kärr 1:55 med flera 
§ 357  Detaljplan Järnsida 1:2 med flera 
§ 358  Detaljplan Björkenäs 1:1 med flera 
§ 359  Översiktsplan 2012 Emmaboda kommun 
§ 360  Förslag på namn, sporthallen 
§ 361  Delgivningsärende 
§ 362  Kommunledningen informerar 
§ 363  Faktura på ökade lossningskostnader i Bergkvara hamn 
§ 364  Trafikutveckling av korsningar vid Södra Kärr och  
  Järnsida 
§ 365  Samverkansavtal mellan Landstinget i Kalmar län och  
  kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
  funktionsnedsättning 
§ 366  Uppföljning budgetbeslut 
§ 367  Hamntillstånd 
§ 368  Olssonska gården 
§ 369  Resultatstyrning 
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AU § 346/12 
AU § 335/12   12/KS0053 
Räntor på interna lån för kommunägda bolag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB informerar 
på kommunstyrelsen 2012-10-30 om hur bostadsbolaget påverkas av att räntor 
på interna lån för kommunägda bolag slopas vid årsskiftet. 
 
Kommunreversen för Torsås Fastighets AB är vid årsskiftet 80,8 mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in styrelsen för Torsås Fastighets AB till 
arbetsutskottet för att vidare diskutera ärendet. 
 
Ärendet utgår med anledning av att bostadsbolaget har besiktning av deras 
fastighet på Allfargatan idag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-12-04 
 
Magnus Andersson VD och Jörgen Johansson ordförande i Torsås Bostads 
AB/Torsås Fastighets AB informerar om hur bostadsbolaget påverkas av att 
räntor på interna lån för kommunägda bolag slopas vid årsskiftet. 
 
Arbetsutskottets beslutar: 
 
att ekonomichefen undersöker förutsättningen för att eventuellt placera och  
     lösa in kommunens lån  
 
att ekonomichefen med styrelsen i bostadsbolaget gällande räntor på internlån, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
-----  
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AU § 347/12 
AU § 341/12   12/KS0005 
Korrespondensgymnasiets framtid 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-20 § 341 att bjuda in bildningsnämndens  
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, tillförordnad bildningschef samt  
rektor Johanna Fors till arbetsutskottet 2012-12-04 med anledning av 
Korrespondensgymnasiets framtid. 
 
Rektor Johanna Fors redovisar från utredningen gällande Korrespondens- 
gymnasiets framtid. 
 
Diskuterades olika förslag på hur vi går tillväga för att få behålla 
Korrespondensgymnasiet i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2012-12-18 samt 
 
att bjuda in representant från Regionsförbundet med anledning av gymnasiets  
     framtid.  
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 348/12 
AU § 281/12 12/KS0074 
Nyckeltal/indikatorer i kommunens miljöbokslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Indikatorer är verktyg för uppföljning av vår utveckling och måluppfyllelser 
inom kommunen. 
 
Förslag som föreligger på nyckeltal/indikatorer har en direkt koppling till vår 
strategikarta 2012-2014, med visionen ”Ett gott liv i en livskraftig kommun”.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-16: 
 
att inhämta nyckeltal för att mäta energieffektiviteten i gatubelysningen samt en  
     uppskattning på arbetstiden för att upprätta miljöbokslut. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-12-04 
 
Från Annika Persson Åberg, klimat- och Energisamordnare föreligger ett svar 
på arbetsutskottets beslut: 
 
Energieffektiviteten på gatubelysningen i kommunen ligger på ett medelvärde 
på 449 kWh/armatur (EON, (Söderåkra och Bergkvara) och KREAB) delas 
de upp så ligger förbrukningen på EON:s nät på 354,9 kWh/armatur och  
det som ligger under KREAB:s nät på 543,1 kWh/armatur.   
 
Beräkningen av arbetstiden beror i första han på hur många nyckeltal 
kommunen väljer att plocka fram. Upprätandet av bokslutet varje år kräver att 
berörd personalen har koll på respektive uppgifter som behövs för att få fram 
siffrorna. Siffrorna finns oftast redan men de har aldrig redovisats. Det 
kommer att ta lite längre tid de första åren att få fram detta, innan en rutin har 
skapats både på varje arbetsplats och i olika system som kan behövas för att 
underlätta framtagningen. När rutinen finns krävs det att en person 
sammanställer det vilket jag uppskattar kan ta 10 arbetstimmar, denna siffra 
baserar jag på när en rutin finns, kanske det tredje året.  
 
Vissa av de föreslagna nyckeltalen plockas redan nu fram och rutinen finns 
redan idag, finns dock vissa saker som kommunen kan göra för att underlätta 
denna framtagning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Annika Åberg Persson till arbetsutskottet för mer information. 
-----  
Sändlista Annika Åberg Persson 
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AU § 349/12 12/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under november 
2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under november 2012. 
 
• SEB Kapitalförvaltning Institutioner & Stiftelser Syd, förlängning av 

kommunens donationsstiftelser, 1 år. 
• E.ON Försäljning Sverige AB, leveransavtal, el. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under november  
     2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 350/12 12/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
november 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under november 2012. 
 
• Samhällsbyggnadschef. 
• Vikarierande förvaltningschef. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     november 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 351/12   12/KS0179 
Anmälan till vårens Medborgarundersökning 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Medborgarundersökningen har genomförts två gånger om året sedan starten 
hösten 2005. 254 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 203 av dessa 
mer än en gång. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät. Genom att 
genomföra undersökningen samtidigt i flera kommuner blir priset på att delta i 
undersökningen mycket förmånligt.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas 
kommunens egna resultat samt jämförelse med samtliga deltagande kommuner 
och även jämförelse med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat 
redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat. 
 
Tilläggsfrågor till Medborgarundersökningen våren 2013 i samarbete med Håll 
Sverige Rent, Vad tycker invånarna om nedskräpningen i sin kommun? 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive moms. Frågor 
från Håll Sverige Rent 10 000 kronor exklusive moms. 
 
Sista dagen för anmälan till vårens undersökning är 2013-02-22. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i vårens medborgarundersökning 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 352/12   12/KS0185 
Skrivelse gällande muddring i Ängaskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kopia på skrivelse daterad 2012-11-16 ställd till Länsstyrelsen från Kerstin 
Ahlberg föreligger. 
 
Kerstin Ahlberg vill göra kommunen uppmärksam på en händelse i Bergkvara i 
samband med att Vision Bergkvara pumpat ur, ”muddrat och tagit bort vass i 
Ängaskär, detta utan att veta något om vilka tillstånd eller om verksamheten 
tillåtits utan att strandskyddsdispens erhållits. 
 
Massor från muddringen har lagts på ett område, fastigheten Bergkvara 2:29, 
en fin strandäng med återupptaget bete som nu pågått under cirka sex år. 
Miljöstöd har utgått för området. Markägare och miljöstödstagare är skilda 
personer.  
 
Bakgrunden är den att för cirka sex – sju år sedan tog Torsås kommun kontakt 
med mark- och djurägare för att få området betat. Kommunen bekostade 
stängsling, röjning, material samt transporter av djuren. Närboende grannar har 
hjälpt till att vattna och passa djuren, allt för att området hyser stora värden, 
både växt och djurliv. Växtarter som blåsklöver, kustarun, gulkämpar, spikört, 
rödklint, klöverärt med flera arter finns. Området är tuvigt och innehåller 
svackor som delvis översilas. En mindre del av området har fyllts ut i sin östra 
del tidigare, men som nu åter börjat etablera fin flora. Massorna fyller nu stora 
delar av detta fina område, men borde lagts på till exempel åkermark eller 
något annat område där biologiska värden inte förstörs. 
 
Från miljöinspektör Jan Andersson föreligger synpunkter daterat 2012-11-26. 
Se vidare aktbilaga. 
 
I Länsstyrelsens beslut anges att muddermassorna ska läggas upp på åkermark. 
Massorna har nu lagts upp på strandängen/betesmarken Bergkvara 2:29. 
Massornas volym synes vida överstiga i beslutet angivna 700 m3

. 

Uppskattningsvis närmare 2500 m3
. 

 
Med hänsyn till områdets strandängskaraktär med dess flora och inte minst 
risken för utlakning av näringsämnen återigen till Ängaskär/havet bör 
massorna flyttas och användas på åkermark och ej bredas ut över strandängen. 
 
Länsstyrelsen kommer att besöka området och därefter besluta i ärendet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 352/12, Skrivelse gällande muddring i Ängaskär 

 

Arbetsutskottets behandling 2012-12-04 
 
Kommunchefen informerar om att massorna är placerade där de har blivit 
anvisade. Markägarna har godkänt upplaget av massorna. Massorna ligger där 
för att rinna av och därefter ska det flyttas. Flyttningen bekostas av Vision 
Bergkvara. 
 
Länsstyrelsen har varit och besiktat upplaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen inhämtar mer uppgifter i ärendet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 353/12   12/KS0010 
Plan för psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM 
 
Ärendebeskrivning 

   
POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande.  

 
POSOM-gruppens mandat följer av Socialtjänstlagen 2 kap 2 § ”Kommunen 
har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 
hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar 
som vilar på andra huvudmän.” 

 
Detta innebär att POSOM-gruppen är ett samverkansorgan. Gruppen har till 
uppgift att ge krisstöd genom ett psykiskt och socialt omhändertagande av 
drabbade vid en olycka eller en kris. Omhändertagandet innebär att man i ett 
akut skede skapar trygghet och ger omsorg till drabbade personer eller 
anhöriga vid en olycka. Ett gott omhändertagande i en akut situation har 
betydelse för att minska stressreaktioner och förebygga framtida 
sjukdomstillstånd.     
Samverkan mellan olika kommunala verksamheter, sjukvård, polis, 
räddningstjänst och Svenska kyrkan är nödvändig för ett framgångsrikt arbete. 
Det är kommunen som har det övergripande ansvaret för samverkan på lokal 
nivå. 

  
Denna plan beskriver hur arbetet bedrivs i Torsås kommun. 

 

Det ska i Torsås kommun finnas en organisation för psykiskt och socialt 
omhändertagande vid en allvarlig händelse. Denna organisation ska kunna 
erbjuda alla som bor eller vistas i Torsås kommun att vid behov kunna få det 
psykiska och sociala hjälp och stöd de behöver och efterfrågar och som 
kommunen efter sin förmåga kan ge. Syftet är att direkt och indirekt berörda 
personer snabbare ska kunna bearbeta det inträffade för att kunna återgå till ett 
så normalt liv som möjligt efter en allvarlig händelse.  

 
POSOM-verksamheten består av en ledningsgrupp och tre stödgrupper. 
Verksamheten lyder direkt under kommunstyrelsen/krisledningsnämnden. 
Ansvarig förvaltning är socialförvaltningen.  
 
Kommunstyrelsen är den politiska ledningsgruppen för POSOM 
organisationen. Här fattas alla ekonomiska och inriktningsbeslut som behövs. 
Avrapportering ska ske hit i samband med större händelser. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 353/12, Plan för psykiskt och socialt 
omhändertagande - POSOM 

 
Socialförvaltningen ansvarar för planering och regelbunden övning av 
POSOM-organisationen. Sammankallande är den som socialchefen utsett. 
Ersättare är socialchefen. Den sammankallande ansvarar för att den planering 
som behövs för att POSOM-organisationen ska fungera finns och hålls aktuell. 
Det är sammankallande som upprättar utbildnings- och övningsplaner i samråd 
med säkerhetssamordnaren. Sammankallande har även till uppgift att fungera 
som kommunens kontaktperson för POSOM.  
 
I POSOM-gruppens ledningsgrupp ingår representant från socialförvaltningen 
och bildningsförvaltningen, säkerhetssamordnare, verksamhetsansvarig för 
hälsocentralen i Torsås, präst/kyrkoherde från Torsås och Söderåkra 
församling samt lokal representant från polismyndigheten. Vid behov ska även 
andra organisationer/förvaltningar kunna bjudas in. Samverkan med 
kommunens informationsavdelning ska ske. 

 
Sammankallande är Områdeschef för LSS verksamheten och har till uppgift att 
leda och sammankalla grupperna efter behov som har uppstått. Ersättare är 
socialchefen. 

 
POSOM-verksamhetens ledningsgrupp ska leda och samordna de 
kommunala insatserna med avseende på psykiskt och socialt omhändertagande 
i samband med allvarliga händelser så att dessa bedrivs på ett effektivt och 
heltäckande sätt. Deltagare i ledningsgruppen bör inte vara ianspråktagna i 
annan akut verksamhet inom exempelvis räddningstjänst, sjukvård, kyrka eller 
övrig kommunal verksamhet. 

 
Varje år ska en rapport lämnas till kommunstyrelsen med avseende på 
genomförda insatser och övningar under året. Inga sekretessbelagda uppgifter 
ska ingå i rapporten. Planen ska årligen uppdateras med avseende på främst 
kontaktuppgifter och resurser. Minst vart annat år ska hela planen gås igenom 
för ev. revidering. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättad plan för psykiskt och socialt  
     omhändertagande – POSOM. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 354/12   12/KS0166 
Delårsrapport 2012, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2012 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat 
Räddningstjänstförbundets delårsrapport för perioden 2012-01-01 – 2012-08-31. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2012. 
 
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett 
underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet 
med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med 
de mål som förbundet beslutet. 
 
Resultatet för perioden är -104 tkr, vilket är -52 tkr lägre än motsvarande 
period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om -177 
tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. 
 
Utifrån genomförd granskning görs följande bedömning: 
 
• Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. 
• Räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat 

och ställning per den 31 augusti. 
• Instämmer i förbundets bedömning av möjligheterna att nå de finansiella 

mål som förbundet fastställt. Enligt prognosen uppfylls ett av två 
finansiella mål. 

• Instämmer i förbundets bedömning av möjligheterna att nå de 
verksamhetsmål som förbundet fastställt. I delårsrapporten uppfylls två av 
tre verksamhetsmål. 

 
Revisorerna bedömer att: 
 
• Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 

redovisningslagen. 
• Delårsrapporten innehåller en uppföljning av förbundets mål för god 

ekonomisk hushållning. Instämmer i gjorda bedömningar om målupp- 
fyllelser. Enligt uppföljningen beräknas ett av två finansiella mål och två av 
tre verksamhetsmässiga mål att uppfyllas. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 354/12, Delårsrapport 2012, Räddningstjänst-
förbundet Emmaboda - Torsås 
 
• Delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda 

den som underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättad delårsrapport 2012 för Räddningstjänstförbundet  
     Emmaboda – Torsås.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 355/12 
KS § 168/12 
AU § 179/12   12/KS0102 
Medverkan i Trygghetsmätningar 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med arbetet med att förnya samverkansavtalen mellan Polis och 
kommun har det i flera kommuner varit dialoger om att genomföra trygghets-
undersökningar i kommunerna. I Kalmar län gjordes trygghetsmätningar senast 
år 2009. 
 
Trygghetsmätningen ska börja under september månad. Omfattningen av 
undersökning är beroende av kommunernas intresse och medverkan. 
 
Enligt Klas Eriksson, polisen i Kalmar innebär detta för Torsås kommun, 300 
enkäter för hela kommunen till ett pris av 6 913 kronor (moms tillkommer). 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-05-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka i Trygghetsmätningar 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-06-19: 
 
att medverka i Trygghetsmätningar 2012. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-12-04 
 
Säkerhetssamordnare Hans Erlandsson redovisar resultatet för Torsås 
kommun. 
 
Ett samarbetsavtal saknas mellan Polisen och Torsås kommun.  
 
Synpunkter från resultatet: 
• Trafiken 
• Oro inbrott 
• Rädd för vissa personer 
• Polisen bryr sig inte om lokala problem. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att säkerhetssamordnare, representant från bildnings-, social- och 
     samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Polisen förbättrar  
     resultatet för Torsås kommun i Trygghetsmätningen 2012 samt 
 
att notera redovisningen från Trygghetsmätningen 2012. 
-----  Sändlista Säkerhetssamrdnare 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 30  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 356/12   11/KS0228 
Detaljplan för Södra Kärr 1:55 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planförslaget omfattar fastigheten Södra Kärr 1:55 med flera. Planområdet är 
ett befintligt fritidshusområde vid kusten mellan Bergkvara och Brömsebro. 
Syftet med detaljplanen är att i samband med utbyggnad av VA i området även 
möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och regleringar av pågående 
markanvändning – främst bostäder, naturmark och lokalgator. 
 
Förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen. 
Ett genomförande av planeringen bedöms inte medföra betydande påverkan 
på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser 
varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats.  
 
Synpunkter ska vara skriftliga och bygg- och miljönämnden tillhanda senast 
2012-12-19. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att samordna skrivningarna i detaljplanerna gällande kostnaden för anslutnings-  
     avgiften, 
 
att redigera texten ”Riksintresse, Endast befintliga byggrätter tillåts vid  
     småbåtshamnen i öster”, eftersom det inte finns någon småbåtshamn,  
 
att i övrigt ingen erinran på utställningshandlingarna för detaljplan Södra Kärr 
     1:55 med flera. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 357/12   11/KS0229 
Detaljplan för Järnsida 1:2 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planförslaget omfattar fastigheten Järnsida 1:2 med flera. Planområdet är ett 
befintligt fritidshusområde vid kusten strax söder om Bergkvara. Syftet med 
detaljplanen är att i samband med utbyggnad av VA i området även möjliggöra 
för större byggrätter, nya tomter och regleringar av pågående markanvändning 
– främst bostäder, naturmark, småbåtshamn och lokalgator. 
 
Förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen. 
Ett genomförande av planeringen bedöms inte medföra betydande påverkan 
på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser 
varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats.  
 
Synpunkter ska vara skriftliga och bygg- och miljönämnden tillhanda senast 
2012-12-19. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger på utställningshandlingarna för detaljplan, Järnsida  
     1:2 med flera. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 358/12   11/KS0229 
Tillägg till detaljplan för Björkenäs 1:1 med flera, Skäppevik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har rubricerat tillägg till detaljplan 
upprättats. Tillägget genomförs som ett enkelt planförfarande. 
Syftet med en ändring av detaljplanen för Björkenäs 1:1 med flera är att, inom 
ramen för den ursprungliga planidén tillåta byggnad varas användning påkallar 
avloppsledning inom planområdet. 
 
Synpunkter ska vara skriftliga och bygg- och miljönämnden tillhanda senast 
2012-12-19. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot samrådshandlingarna gällande tillägget till 
    detaljplan för Björkenäs 1:1 med flera. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 359/12   12/KS0070 
Översiktsplan 2012, Emmaboda kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett omarbetet förslag till ny Översiktsplan 2012 för Emmaboda kommun har 
upprättats. Syftet med översiktsplanen är att den ska utgöra ett vägledande 
underlag för beslut om mark- och vattenanvändningen. Planen omfattar hela 
kommunens yta och därför ska den beslutas demokratiskt.  
 
Synpunkter ska vara Emmaboda kommun, bygg- och miljöavdelningen 
tillhanda senast 2012-12-14. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun genom samhällsbyggnads-
chef ställer sig positiv till det nya omarbetade förslaget. Förvaltningen önskar 
understryka vikten av att Torsås kommun framför dess intresse av att ta del av 
de mellankommunala frågorna i de fall kommunen är berörd. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att anta och översända samhällsbyggnadschefens remissvar på Översiktsplan  
     2012, Emmaboda kommun,  
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
-----  
Sändlista 
Emmaboda kommun 
Kommunstyrelsen  
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AU § 360/12   12/KS0186 
Förslag på namn, Sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur och fritidsutskottet beslutar 2012-11-20 § 67 att ge den nya bollhallen 
namnet Ekbackshallen. Det finns två stycken förslagsställare.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna Ekbackshallen som nytt namn till hela sporthallsbyggnaden samt  
 
att bjuda in förslagsställarna till kommunfullmäktige 2013-02-11.  
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 361/12   12/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,  

2012-12-01. 
• Riksrevisionens granskningar av statliga myndigheter och verksamheter, 

prenumeration.  
• SmåKoms nyhetsbrev, november 2012, 12/KS0042 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningar. 
-----  
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AU § 362/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Militärbåtarna i Bergkvara hamn. 
• 2012-12-12 fastighetsägarna i Ragnabo gällande markanvändning. 
• 2012-12-18 mötet inställt med Polisen. Kommunstyrelsen börjar vanlig tid 

                            klockan 17.30. 
• Medarbetarenkäten. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 
• Möre Hotell. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen.  
----- 
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AU § 363/12 
KS § 300/12 12/KS0045 
Faktura på ökade lossningskostnader i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Leif Lindberg har till kommunstyrelsen lämnat en faktura daterad 2012-10-08 
gällande ökade lossningskostnader i Bergkvara hamn när Mellankajen samt 
Norra kajen ej kunnat utnyttjas på grund av bristande underhåll.  
 
Lossning har fått ske på Viktoriakajen och de kvantiteter från två fartyg som 
inte kunnat köras ut direkt till kund, har fått flyttas till Lindbergs magasin på 
Mellankajen med lastbil. Extra kostnad 42 625 kronor inklusive moms. 
 
Fakturan på 42 625 inklusive moms är inte betald och en påminnelse daterat 
2012-11-27 har inkommit. 
 
Ett arrendeavtal daterat 1997-08-28 är tecknat med HB Emil Lindberg för ett 
markområde för gödningsmagasin på mellankajen i Bergkvara hamn, en yta på 
1 176 kvm. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-11-27: 
 
att avstå från att betala faktura daterad 2012-10-08 från Leif Lindberg, 
 
att inhämta kompletterande uppgifter gällande kommunens skyldigheter i detta 
     ärende,  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2012-12-04. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Leif Lindberg till kommunstyrelsen 2012-12-18 med anledning av 
     inkommen faktura och upprättat arrendeavtal. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 364/12   12/KS0187 
Trafikutredning av korsningar vid Södra Kärr och Järnsida 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med detaljplaneläggningen av Södra Kärr och Järnsidas stugbyar 
har, av ett yttrande från Trafikverket, framkommit att en förbättring av 
respektive områdes anslutning till E22 kan komma att behövas. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2012-11-14 § 134 att ställa sig positiva till en 
hållbar trafiklösning och beslutar därför att samhällsbyggnadsförvaltningen 
anlitar en vägkonsult. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera bygg- och miljönämndens beslut 2012-11-14 § 134 gällande  
     trafikutredning av korsningar vid Södra Kärr och Järnsida. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 365/12   12/KS0192 
Samverkansavtal mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan januari 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha en 
överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 
 
De nya bestämmelserna tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar på 
området. Det innebär att det ställs krav på kommun och landsting att ingå 
formaliserade, övergripande överenskommelser som innehåller bestämmelser 
om gemensamma mål och övergripande samarbete. Överenskommelse 
omfattar även enskilda aktörer som kommuner och landsting har slutit avtal 
med. 
 
Socialnämnden beslutar 2012-11-21 § 126 att godkänna samverkans-
överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar 
län kring personer med psykisk funktionsnedsättning samt att överlämna 
samverkansöverenskommelse till kommunfullmäktige för godkännande och 
beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att extra sammanträde med anledning av ovanstående ärende blir innan 
     kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-10 klockan 17.45. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 366/12   12/KS0053 
Uppföljning budgetbeslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C föreslår ett extra arbetsutskott för uppföljning 
av budgetbeslutet. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar att bildningsnämndens ordförande, 1.e och 2:e vice 
ordförande samt förvaltningschef redogör för kommunstyrelsen 2012-12-18 
vad som gjorts efter att budgetramarna lämnats ut till nämnderna. Detta med 
anledning av att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ett extra sammanträde med arbetsutskottet med anledning av uppföljning av  
     budgetbeslut blir 2012-12-18 klockan 13.00, 
 
att till sammanträdet bjuda in ordförande, 1.e och 2:e vice ordförande och  
     förvaltningschef i bildningsnämnden och socialnämnden för att utöva  
     uppsiktsplikt på bägge nämnderna. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
Ordförande, 1.e och 2:e vice ordförande och förvaltningschef i 
bildningsnämnden och socialnämnden  
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AU § 367/12   12/KS0045 
Hamntillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S initierar frågan om gällande hamntillstånd kan gälla även 
Mellan kajen och Norra Kajen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen diskuterar frågan med de nya ägarna till Bergkvara Hamn & 
     Stuveri AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 368/12   12/KS0029 
Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Information om tankar på olika verksamheter som kan bedrivas i en fastighet 
som Olssonska gården. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen.  
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 369/12   12/KS0021 
Resultatstyrning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår och återkommer vid ett senare tillfälle. 
----- 
 
 
 


