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AU § 1/13 
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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning 1/13, Nyckeltal/indikatorer i kommunens 
miljöbokslut 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Annika Persson Åberg till arbetsutskottet för mer information. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-08 
 
Annika Persson Åberg, klimat- och Energisamordnare redovisar framtagna 
indikatorer i kommunens miljöbokslut utifrån antagen strategikarta. 
 
Förslag på indikatorer: 
 
Kommunala byggnader: 
Specifik bruttoenergianvänding lokaler, (kWh per kvm) 
Specifik elanvändning lokaler, (kWh per kvm) 
 
Kommunala transporter: 
Andel miljöbilar (%) 
Energianvändning i personbilsflottan, (kWh per km)  
Fordonskilometer i tjänsten, personbil (km per årsarbetare) 
 
Kommunala inköp: 
Andelen mångd inköpt kopieringspapper (kg) 
 
Kommunala åtagande: 
Andelen pågående miljörelaterade projekt som drivs i kommunens regi 
 
Fjärrvärmeleveranser per invånare (kWh per invånare). 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ovanstående förslag på indikatorer kompletteras till kommunens miljö- 
     bokslut. 
-----  
Sändlista   
Kommunstyrelsen 
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AU § 2/13 12/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
december 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av vikarierande bildningschef Lisbeth Kromnow fattade 
delegationsbeslut gällande personalärende under december 2012. 
 
• Fritidspedagog. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     december 2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 24  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-08 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 3/13 
KS § 306/12 
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 2012-12-04: 
 
att bjuda in Leif Lindberg till kommunstyrelsen 2012-12-18 med anledning av 
     inkommen faktura och upprättat arrendeavtal. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18 
 
Lars Robertsson, ordförande och Lars Karlberg, sekreterare i Torsås kommuns 
hamnstyrelse, när avtalet 1987 tecknades med HB Emil Lindberg, om 
upplåtelse av mark för uppförande av gödningsmagasin intygar 2012-11-28, att 
tillgång till användbar kaj i nära anslutning till byggnationen var så självklar, 
också från kommunens sida att detta inte behövdes tas med i avtalet. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 3/13, Faktura på ökade lossningskostnader i 
Bergkvara hamn 
 
Ove Corneliusson, chef för den tekniska förvaltning i Torsås kommun 1997, 
när nytt avtal mellan kommunen och Handelsbolaget Emil Lindberg om 
markområdet för gödningsmagasin i hamnen, intygar 2012-12-03 att initiativ 
till det nya avtalet togs av kommunen sedan Kalmar Lantmän med magasin 
med mera på samma kaj fått ett nytt avtal med lägre årshyra och utan krav på 
utnyttjande av hamnen för att hyran skulle gälla. 
Frågan om kommunens skyldighet att hålla brukbar kaj i närområdet till HB 
Emil Lindberg magasin var inte uppe till prövning, varför en sådan skyldighet 
får hämtas från uppgörelsen 1987. 
 
Leif Lindberg redogör för kostnaderna som uppstått i samband med ökade 
lossningskostnader i Bergkvara hamn när Mellankajen samt Norra kajen ej 
kunnat utnyttjas på grund av bristande underhåll. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett avtal där det framkommer att  
     Torsås kommun inte har några skyldigheter att hålla en brukbar kaj inom  
     hamnområdet i Bergkvara samt  
 
att kontakta Leif Lindberg för en uppgörelse av inlämnad faktura. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-08 
 
Kommunchefen redovisar ett förslag på avtal med Handelshuset i Bergkvara 
AB gällande ersättningsanspråk samt kajernas användning i Bergkvara hamn. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att förtydliga förslaget på avtal för att användas som underlag för fortsatt  
     förhandling med Handelshuset i Bergkvara AB. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 4/13 
AU § 367/12   12/KS0045 
Hamntillstånd Mellankajen och Norra Kajen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S initierar frågan om gällande hamntillstånd kan gälla även 
Mellan kajen och Norra Kajen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att kommunchefen diskuterar frågan med de nya ägarna till Bergkvara Hamn & 
     Stuveri AB. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-08 
 
I kontakt med Transportstyrelsen har följande framkommit: 
 
För fartyg över 500 bruttoton i internationell trafik krävs ett ”Ship Security 
Certificate”. Endast godkända hamnanläggningar får betjäna dessa fartyg i 
internationell trafik. För att bli godkänd som hamnanläggning måste det göras 
en skyddsutredning som granskas och godkänns av Transportstyrelsen. Vidare 
ska en skyddsplan utarbetas som även den ska godkännas av Transport-
styrelsen.  
 
Gällande hamntillstånd har upphört eftersom Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
avslutade tillståndet innan bolaget såldes. 
 
Kommunchefen informerar om att Torsås kommun kan erhålla tillstånd att ta 
emot fartyg genom att göra en skyddsutredning, ta fram skyddsplan och utbilda 
en hamnskyddschef. Hamnskyddschef kan även anlitas. I annat fall får fartyg 
enbart lägga till vid Viktoriakajen och hanteras av Bergkvara hamn och Stuveri 
AB.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att söka nytt hamntillstånd samt 
 
att notera informationen från Transportstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
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AU § 5/13   12/KS0045 
Skrivelse Bergkvara Hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Anders Mårtensson, Garpens Vänner, Britt-Marie Östman, Bergkvara 
Hembygdsgille, Per-Olof Norén, Bergkvara Samhällsförening och Kenneth 
Lundin, Bergkvara Båtklubb föreligger en skrivelse daterad 2012-11-25 
gällande Bergkvara Hamn. 
 
Undertecknade till skrivelsen hemställer om att patrullbåtarna snarast avlägsnas 
från hamnen samt att Torsås kommun genom föreläggande och andra åtgärder 
ombesörjer att silon avlägsnas eller rustas samt att kajen repareras och att en 
allmän uppsnyggning görs i området. 
 
Ett möte välkomnas med relevanta personer från kommunens ledning gällande 
ovanstående ärende.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att processen gällande militärbåtarna pågår och avtal är tecknat till och med 
     2013-03-31 gällande kajplats,  
 
att när det gäller silon hänvisas undertecknade av skrivelsen att kontakta bygg-  
     och miljönämnden. 
-----  
Sändlista 
Undertecknade av skrivelsen
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AU § 6/13   12/KS0194 
Skrivelse Garpens Fyrplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Anders Mårtensson, ordförande Garpens Vänner föreligger en skrivelse 
daterad 2012-12-05 gällande Garpens Fyrplats. 
 
Fyrplatsen Garpen är en av huvudattraktionerna i Torsås kommun som 
används flitigt inom olika typer av marknadsföring av kommunen. Därför 
anser föreningen att Garpens Fyrplats, i allra högsta grad är en angelägenhet 
för Torsås kommunala förvaltning.  
 
Föreningen Garpens Vänner köpte fyrplatsen år 1998. Verksamheten omsätter 
totalt cirka 500 000 kronor. På årsbasis. Främsta intäktskällor utgörs av 
båtturer till Garpen, övernattande gäster, servering och medlemsavgifter. 
Driften och underhållet av Garpen möjliggörs genom i huvudsak stora 
mängder ideellt arbete.  
 
Byggnaderna på fyrplatsen behöver underhållas både ut- och invändigt och för 
tak och fasader är behovet ganska akut. Allt vatten måste transporteras dit, 
varför en permanent vattenledning är högt prioriterad. Marknadsföringen 
behöver stärkas. 
 
Garpens Vänner ansöker härmed om ett årligt bidrag från Torsås kommun 
som gör det möjligt att fortsätta underhålla fyrplatsen och göra den tillgänglig 
för allmänheten.  
 
Garpens Vänner vill bjuda in till en träff med beslutsfattare inom kommunen 
för att starta en diskussionen om hur en långsiktig förvaltning/utveckling av 
Garpens Fyrplats kan säkerställas. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta Garpens Vänners årsredovisning för åren 2011 och 2012 samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
-----  
Sändlista 
Garpens Vänner 
Arbetsutskottet 
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AU § 7/13 
KS § 305/12 
AU § 347/12 
AU § 341/12   12/KS0159 
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 2012-12-04: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2012-12-18 samt 
 
att bjuda in representant från Regionsförbundet med anledning av gymnasiets  
     framtid.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18 
 
I samband med den nya skollagen arbetades fram, förändrades villkoren för 
Korrespondensgymnasiets förordning, som ger skolan möjlighet att bedriva 
distansundervisning. Från att ha varit en förordning utan tidsbegränsning blev 
det en förordning om försöksverksamhet som tillåter intag av elever till och 
med höstterminen 2013. 
Vidare tillsattes under hösten 2011, en utredning enligt ett kommittédirektiv 
(2011:85), med syfte att klarlägga hur distansundervisning sker i Sverige idag. 
 
Slutsatsen i betänkandet menar att utredningen gjort bedömningen att distans- 
undervisning i den form som bedrivs enligt förordningen 2011:682, om 
försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås 
kommun inte bör utökas, förlängas eller permanentas. 
 
Lennart Werner från Regionförbundet i Kalmar län informerar om att 
Regionförbundet kommer att stödja Torsås kommuns strategi, i en långsiktig 
regional satsning för att få behålla Korrespondensgymnasiet i Torsås. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 7/13, Korrespondensgymnasiets framtid 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchefen fortsätter arbetet med att 
få hjälp med att få behålla Korrespondensgymnasiet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-08 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03 § 232 att anlita en kommunikations-
konsult vars arbete inriktas mot berörd politik samt yrkar att kommunstyrelsen 
tar kostnaderna för en konsult då detta är fråga om arbetstillfällen för hela 
Torsås kommun. 
 
Bildningsnämnden beslutar även att samtliga partier i Torsås kommun aktivt 
arbetar vidare för att påverka Korrespondensgymnasiets framtid samt att från 
Torsås kommun och Korrespondensgymnasiet sända en delegation till 
exempelvis utbildningsutskottet. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen.  
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 8/13   12/KS0058  
Samverkansavtal, Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB 
(FTI) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB (FTI) har avtal med Kalmar- 
sundsregionens Renhållare om markupplåtelse, byggnation och underhåll av 
återvinningsstationerna i Torsås. Avtalet är uppsagt per 2012-12-31. 
 
Förslag på samverkansavtal föreligger mellan Förpacknings och Tidnings-
insamlingen AB (FTI) och Torsås kommun gällande hantering av utsorterade 
förpackningar i kartong, metall, plast, glas samt tidningar i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna samverkansavtalet med Förpacknings och Tidningsinsamlingen 
     AB (FTI) gällande hantering av utsorterade förpackningar i kartong, metall,  
     plast, glas samt tidningar i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 9/13   12/KS0032  
Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den fördjupande översiktsplanen ska fungera som ett strategiskt dokument 
och underlag för kommande planering. De åtta övergripande strategierna för 
Oskarshamns stad är, mer Kalmarsund, förtätning. leva utan bil, attraktiva 
verksamhetsområden, stärkt handel, mer statsliv, utvecklad infrastruktur och 
nytt resecentrum. 
 
Synpunkter på planhandlingarna ska lämnas senast 2013-02-11 till Oskarhamns 
kommun. 
 
Planarkitekt Fredrika Ternelius lämnar följande tjänsteyttrande: 
 
Torsås kommun har inte lämnat några synpunkter under samrådsskedet. Det 
nya förslaget föranleder enligt samhällsbyggnadsförvaltningen inte någon 
annan bedömning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 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 föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och överlämna planarkitekt Fredrika Ternelius yttrande gällande  
     fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 10/13   12/KS0080  
Fördjupad översiktsplan för Nybro stad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med den fördjupande översiktsplanen för Nybro stad är att ge en 
helhetsbild av stadens framtida utveckling. Dokumenten är strategiskt och 
långsiktigt och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart 
samhälle för människan och miljön.  
 
Synpunkter på planhandlingarna ska lämnas till Nybro kommun, Samhälls-
byggnadsförvaltning. 
 
Planarkitekt Fredrika Ternelius lämnar följande tjänsteyttrande: 
 
Torsås kommun har inte lämnat några synpunkter under samrådsskedet. Det 
nya förslaget föranleder enligt samhällsbyggnadsförvaltningen inte någon 
annan bedömning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 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 föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och överlämna planarkitekt Fredrika Ternelius yttrande gällande  
    fördjupad översiktsplan över Nybro stad.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 11/13   13/KS00   
Ung Företagsamhet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ung Företagsamhet i Kalmar län hemställer om verksamhetsbidrag om 30 000 
kronor för år 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att medverka i verksamheten Ung Företagsamhet i Kalmar län, 
 
att bjuda in till arbetsutskottet representant från grundskolan och skolan för en  
     redovisning av skolans arbete tillsammans med Ung Företagsamhet. 
-----  
Sändlista 
Representant från grundskolan samt skolan 
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AU § 12/13 
AU § 319/12 
AU § 267/12   11/KS0114 
Representant till styrgruppen för Folkhälsopolitisk plan i Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-03 § 136 att utse Marie Jansson, KD som 
representant till styrgruppen för Folkhälsopolitisk plan i Kalmar län. 
 
Eftersom Marie Jansson har avgått som politiker efterhör Henrik Nilsson 
Bokor, S vem som ska ersätta henne. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-18: 
 
att ärendet återkommer. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-06 
 
Henrik Nilsson Bokor, S efterhör om någon ersättare är utsedd efter Marie 
Jansson i styrgruppen för folkhälsopolitisk plan i Kalmar län. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-06: 
 
att inhämta från beredningsgruppen i socialnämnden och bildningsnämnden 
     förslag på representant till styrgruppen för folkhälsopolitisk plan i Kalmar  
     län. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-18 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2012-12-05 § 151 att förslå Henrik 
Nilsson Bokor, S som representant i styrgruppen för folkhälsopolitisk plan i 
Kalmar län. 
  
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2012-11-21 § 108 att förslå Maria 
Karlsson, C som representant i styrgruppen för folkhälsopolitisk plan i Kalmar 
län. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse Henrik Nilsson Bokor, S som representant i styrgruppen för folkhälso- 
     politisk plan i Kalmar län. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen  
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AU § 13/13   12/KS0017  
Exponering, Anna Bensons hemsida 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan från Anna Benson daterad 2012-12-11 föreligger gällande 
exponering på hennes hemsida. 
 
Kostnad för ett år: 
 
Panorama (980 x 120), 25 000 kronor 
Triple Widescreen (250 x 360), 15 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att medverka på Anna Bensons hemsida. 
-----  
Sändlista 
Anna Benson  
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AU § 14/13 
AU § 288/12 
KS § 232/12 12/KS0107 
Nyttjanderätt på del av fastigheten Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sören Bondesson, S initierar frågan gällande beslut som tagits om att uppförda 
anordningar på allmän platsmark i Ragnabo ska tas bort senast 2012-08-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-09-25: 
 
att besikta området och därefter redovisa till arbetsutskottet 2012-10-16. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Kommunchef Jan Darrell har besiktat området och informerar om att 
uppförda anordningar inte är borttagna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-16: 
 
att bjuda in de fastighetsägare som har uppförda anordningar som inte är  
     borttagna, för att återställa tillgängligheten för allmänheten enligt upprättade 
     och godkända avtal om markdisposition. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-08 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar från möte 2012-12-12 med berörda 
fastighetsägare. På mötet överenskom att kommunens representanter 
undersöker villkoren för arrendeavtalen gällande Ragnabo 3:46 – 3:49, hur en 
planändring ska komma till stånd samt att återkomma till samtliga berörda 
fastighetsägare i området. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att genomföra någon planändring på området,  
 
att tidigare upprättade avtal gällande markdisposition, kvarstår. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 15/13 12/KS0088 
Anskaffande av översvämningsbarriärer till skydd mot höga 
vattenflöden, Bruatorpsån 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bruatorpsån har vid olika tillfällen svämmat över vid höga vårflöden och vid 
häftig nederbörd. 
 
Räddningstjänsten har gjort insatser enligt lagen om skydd mot olyckor för att 
rädda liv och egendom. 
Dessa räddningsinsatser är och skall vara tillfälliga. Det finns i lager sandsäckar 
och pumpar samt elverk för att driva dessa, men dessa material är just för 
tillfälliga åtgärder. Vid större insats behövs mer och annan material och där kan 
händelsen övergå i en extraordinär händelse; när de egna resurserna inte 
förslår. 
 
Säkerhetssamordnare Hans Erlandsson föreslår att Torsås kommun köper in 
100 meter barriär Standard H80 från företaget Inero AB för en kostnad av 
cirka 100 000 kronor samt att Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
får i uppdrag att införskaffa, förvalta och underhålla barriären. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att anslå 100 000 kronor i kompletteringsbudgeten för inköp av 100 meter  
     barriär Standard H80 från företaget Inero AB samt  
 
att Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås får i uppdrag att  
     införskaffa, förvalta och underhålla barriären. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 16/13   13/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,  

2013-01-01. 
• Protokoll 2012-12-03 § 233 från bildningsnämnden gällande klättervägg i 

sporthallen, 10/KS0104. 
• Länsstyrelsens beslut 2012-11-28 gällande Kulturminneslagen, Kroka 9:3, 

12/KS0196. 
• Länsstyrelsens information 2012-11-23 gällande riksintresse för 

vattenförsörjning – Nybroåsen, 12/KS0191. 
• Kommunal räddningstjänstsamverkan i Kalmar län, Utveckling av 

RäddSamH, förstudie, 12/KS0088. 
• Marinarkeologisk utredning av vattenområde beläget inom Bergkvara 

småbåtshamn, 11/KS0231. 
• Länsstyrelsen Kalmar län, Risk- och sårbarhetsanalys för Kalmar län 2012, 

12/KS0010. 
• Hela Sverige ska Leva!, Informationsblad för Länsbygderådet i Kalmar län, 

nummer 4, 2012. 12/KS0086. 
• Regionala mål för Kalmar län.  
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningar. 
-----  
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AU § 17/13   13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Ökad invandring skapar nya möjligheter för Kalmar län, 2013-02-08, 

Länsstyrelsen Kalmar. 
• Tillväxtdagar 2013-03-05--06, Falkenberg.  
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Eva-Kristina Berg, C medverkar vid Ökad invandring skapar nya 
     möjligheter för Kalmar län, 2013-02-08, Länsstyrelsen Kalmar, 
 
att i övrigt notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 18/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2012, 12/KS0201.  
• Pressinbjudan från Revyarna 2013-01-08 klockan 13.00 i Centrumbiografen 

Torsås. 
• Uppstartsmöte gällande lokalutredning 2013-01-22 klockan 13.00. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen.  
----- 
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AU § 19/13   13/KS0025 
Bredband, Norra Tång 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om det projektet som Ralf 
Johansson påbörjat gällande bredband till hushållen i Norra Tång. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig bakom och stödja projektet i Norra Tång gällande bredband.  
----- 
Sändlista 
Ralf Johansson, Norra Tång 


