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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 58 - 78 
 
§ 58 Projekt Tekniknod i Torsås 
§ 59 Delegationsordning, kommunstyrelsen 
§ 60 Gemensam Facebook 
§ 61 Olssonska gården 
§ 62 Fastigheten Torsås 9:1 
§ 63 Ökat mottagande av nyanlända 
§ 64 Tillsynsavgifter enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om  
 receptfria läkemedel 2013 
§ 65 Samråd, tillägg till detaljplan för Bergkvara 2:1, Stenskär 
§ 66 Ansökan om Projektmedel för projektet Utveckling av utbildning  

och företagande i Torsås – En strategisk utbildnings- och  
näringspolitisk satsning inom branschen för upplevelseindustrin 

§ 67 Reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
§ 68 Bidrag till Kalmar-Ölands Nämndemannaförening 
§ 69 Förslag till nytt ägardirektiv, Energikontor Sydost AB 
§ 70 Delgivningsärende 
§ 71 Kurser och konferenser 
§ 72 Kommunledningen informerar  
§ 73 Remiss, Tillverkningsindustrin i Kalmar län – nuläge och framtida  
 Möjligheter 
§ 74 Bättre och säkrare bytespunkt för busstrafiken ger smidigare  
 kollektivtrafik och fler resenärer 
§ 75 Upphandling reperation tak på Vågen 
§ 76 Regional transportplan 2014 – 2025 för Kalmar län 
§ 77 Ansökan om marktillstånd inom hamnen i samband med Bergkvara  
               Water Festival 2013 
§ 78 Korrespondensgymnasiets framtid, K-Street 
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AU § 58/13 13/KS0022  
Tekniknod i Torsås       
      
Ärendebeskrivning 
 
Tekniknod Torsås är en samverkan mellan Linnéuniversitetet och näringslivet 
kring utveckling och forskning av olika teknikområden i projektet Linnaeus 
Technical Centre. 
 
Genom att skapa mötesplatser i form av tekniknoder i regionen kan nya 
utvecklingsprojekt fångas upp, för att sen vidareutvecklas och lägga grunden 
för forskning inom teknikområdet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att styrgruppen ska representeras av ordförande Håkan Algotsson, C och  
     kommunchef Jan Darrell samt 
 
att notera informationen.  
-----  
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AU § 59/13 13/KS0052  
Delegationsordning för kommunstyrelsen       
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar ett förslag till delegationsordning för 
kommunstyrelsen. 
 
Förslaget till ny delegationsordning för kommunstyrelsen innefattar även 
delegationsordning gällande personalärende.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen samt 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelen
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AU § 60/13 
AU § 326/12 
AU § 234/12   12/KS0128 
Gemensam Facebook 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-19 § 22 att avvakta med att skapa en 
kommunal Facebook-sida samt 2011-06-07 § 209 beslutar att inom ramen 0,50 
tjänst som Johan Blomqvist har inom kommunstyrelsen finns inget utrymme 
att arbeta med en kommunal Facebook-sida. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26 § 115 att vidarebefordra ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare utredning om en gemensam 
Facebook-sida samt att se över hur andra kommuner arbetar med Facebook. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-14: 
 
att kommunchefen inhämtar från Herrljunga kommun, hur de hanterar sin  
     Facebook-sida. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-20 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-16 § att bjuda in Bitte Appelqvist för en 
information gällande facebook konto. 
 
Bitte Appelqvist informerar om användningen av sociala medier. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-20: 
 
att inhämta Sveriges kommuner och landstings skrivelse gällande sociala  
     medier och handlingsoffentlighet, 
 
att notera informationen från Bitte Appelqvist. 
 
Arbetsutskottet 2013-02-19 
 
Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten, sociala medier och 
handlingsoffentligheten från Sveriges kommuner och landsting samt policy för 
sociala medier i Herrljunga kommun delges ledamöterna. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
  
att ärendet utgår för vidare beredning. 
-----  
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AU § 61/13 
KS § 324/12 
AU § 363/12 
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 2012-12-04: 
 
att notera informationen.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18 
 
Intresseanmälan har inkommit, att på Olssonska gården få etablera ett 
kombinerat fik med utskänkningstillstånd och på kvällarna ska det gå att 
förtära lättare rätter samt avnjuta ett glas rött eller vitt vin. 
 
Utöver detta även arrangera diverse evenemang och aktiviteter som riktar sig 
till den äldre ålderskategoring men även anpassas så att evenemangen ska passa 
till olika målgrupper. 
 
Affärsidé 
 
Tre verksamhetsområden: 
 
• Café och vinträdgård 
• Turistbyråverksamhet 
• Eventföretag 
 
Kommunstyreslen beslutar 2012-12-18: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kontakta Kulturföreningen Olssonska gården och Slöjdhuset för att  
     information om att hyresförhandling kommer att påbörjas med ny hyresgäst  
     på Olssonska gården,   
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen. 
-----  
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AU § 62/13 
AU § 34/13 
AU § 240/12 
AU § 176/11   11/KS0123 
Förfrågan om markköp av fastigheten Torsås 9:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Växjö stift har planer på att annonsera ut fastigheten Torsås 9:1 till försäljning 
under hösten 2011. Fastigheten består av två skiften, varav huvudskiftet ligger i 
direkt anslutning till Torsås samhälle. 
 
Ett problem är att när Växjö stift säljer till juridiska personer (till exempel 
kommuner) har de krav på lämplig ersättningsmark (skogs- inägomark), detta 
för att det totala markinnehavet inte ska minska (på grund av gällande mark-
balansregler enligt jordförvärvslagen). 
 
Förfrågan föreligger från Växjö stift om Torsås kommun är intresserad av 
fastigheten Torsås 9:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-24: 
 
att en intresseanmälan lämnas angående Torsås 9:1 samt 
 
att bjuder in representanter från Växjö stift för överläggningar om fastigheten  
     Torsås 9:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-04: 
 
att Torsås kommun anmäler sitt intresse för skogskiftet intill motionsslingan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Kommunchef Jan Darrell lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-02-19 
 
Kommunchef Jan Darrell lämnar en lägesrapport. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 62/13, Förfrågan om markköp av fastigheten 
Torsås 9:1  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen fortsätter bereda ärendet samt 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 63/13   13/KS0046 
Ökat mottagande av nyanlända 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar län har fått ett höjt länstal, vilket innebär att länet ska ha beredskap att 
ta emot fler nyanlända. Länstalet för 2012 var fastställt till 616 och den nya 
siffran för 2013 är 1 208. Av de 1 208 ska 587 platser vara anvisningsbara, det 
vill säga platser som Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket kan anvisa en 
person till. 
 
Torsås kommun har idag en överenskommelse om att årligen ta emot 15 ny-
anlända, varav 8 anvisningsbara platser. Denna överenskommelse lever 
kommunen mycket väl upp till och flyktingmottandet fungerar bra i 
kommunen. 
 
Länsstyrelsen föreslår att Torsås kommun under 2013 åtar sig att ta emot 55 
nyanlända varav 46 anvisningsbara platser. 
 
Hänsyn har tagits till kommunens storlek, arbetsmarknad, andel utrikes födda, 
tillgång till bostäder samt mottagande av ensamkommande barn. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från socialnämnden och bildningsnämnden, 
 
att inhämta från Torsås Bostads AB vilka lägenheter som finns som är  
     lämpliga för nyanlända,  
 
att inhämta synpunkter från Arbetsförmedlingens på deras syn gällande  
     arbetet med integration i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
Arbetsförmedlingen 
Torsås Bostads AB 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 26  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-19 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 64/13   12/KS0155 
Tillsynsavgifter enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om 
receptfria läkemedel 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2013-01-23 § 4 att föreslå kommunfullmäktige att 
anta nytillkomna fasta tillsynsavgifter: 
 
Försäljning av tobaksvaror och folköl: 5 % av basbeloppet 2 225 kronor. 
Försäljning av tobaksvaror, folköl och läkemedel: 7 % av basbeloppet 3 115 
kronor. 
Justering av procentsatsen vid anmälan om färändring av stadigvarande 
serveringstid permanent förändring: 2 % av basbeloppet 890 kronor. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa nytillkomna fasta tillsynsavgifter enligt social- 
     nämndens beslut 2013-01-23 § 4. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 65/13   12/KS0121 
Samråd, Tillägg till detaljplan för Bergkvara 2:1 - Stenskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har ett förslag till tillägg till detaljplanen 
upprättats. Syftet med en ändring av detaljplanen för Stenskär är att, inom 
ramen för den urspungliga planidén möjliggöra bygglov för ett grillhus inom 
planområdet.  
 
Grillhuset beviljades 2012-06-06 ett tidsbegränsat bygglov i två år. Likaså finns 
ett förråd som används av jolleklubben. Dessutom avser ytterligare prickmark 
tas bort vid gästhamnens servicebyggnad, i syfte att anpassa planen till den 
verklighet som, redan vid dess antagande förelåg. 
 
Tillägget genomförs som ett enkelt planförfarande. 
 
Synpunkter ska inlämnas skriftligen till bygg- och miljönämnden senast  
2013-03-05. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger på samråd, gällande tillägg till detaljplan för  
    Bergkvara 2:1 – Stenskär. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 66/13   12/KS0037 
Ansökan om projektmedel för Utveckling av utbildning och 
företagande i Torsås – En strategisk utbildnings- och 
näringspolitisk satsning inom branschen för upplevelse-
industrin 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektet som under hösten 2012 genomfört en förstudie och detaljplanering, 
presenterade för Torsås kommunledning 2012-10-01. Arbetet har därefter 
resulterat i en färdig projektplan som nu erhållit finansiellt stöd från 
Regionförbundet i Kalmar län med 25 procent respektive Kalmarsunds 
Gymnasieförbund med 50 procent. 
 
Mot bakgrund av bilagd projektbeskrivning anhåller Kalmarsunds Gymnasie- 
förbund om medel från Torsås kommun för genomförande av projektets fas 
1. Det sökta beloppet är 662 500 kronor för perioden fram till 2014-06-30, 
vilket motsvarar resterande 25 procent av den totala projektbudgeten. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja anslag om 662 500 kronor för perioden fram till 2014-06-30.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 67/13   13/KS0029 
Reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av regionstyrelsens beslut § 127/12 angående ändring i 
förbundsordningen på grund av förändrat huvudmannaskap för Kalmar 
Länstrafik, föreslås härmed huvudmännen i Regionförbundet i Kalmar län 
godkänna reviderad förbundsordning enligt upprätta förslag. 
 
Sedan 2012-01-01 är Kalmar Länstrafik (KLT) en del av Landstinget i Kalmar 
län. Därför föreslås att lydelsen i punkt 19 under § 2, Förbundets uppgifter, 
 
”svara för den övergripande trafikpolitiken i länet. Förbundet skall också nominera 
styrelseledamöter och revisorer för Kalmar Läns Trafik AB (KLT) enligt vad som närmare 
regleras i konsortialavtal mellan aktieägarna kommunerna och landstinget” 
 
Ändras till 
 
”svara för den övergripande trafikpolitiken i länet”. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna den reviderade förbundsordningen för Regionförbundet i  
     Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 68/13   13/KS0036 
Bidrag till Kalmar Ölands Nämndemannaförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar Ölands Nämndemannaförening ber  Torsås kommun bidrar med 200 
kronor för 2013 för de fyra nämndemän kommunfullmäktige utsett. Detta 
utgör 800 kronor för utbildning inom hederrelaterat våld, etik och moral samt 
jävsfrågan. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag med 800 kronor för 2013 för de fyra nämndemän kommun- 
     fullmäktige utsett.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 69/13   13/KS0038 
Förslag till nytt ägardirektiv, Energikontor Sydost AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till nytt ägardirektiv för Energikontor Sydost AB föreligger. 
 
Förslaget översänts till Torsås kommun för beredning inför föreningens-
stämman 2013-05-30. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in representant för Energikontor Sydost för en redovisning av  
     verksamheten. 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta, föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna förslag till nytt ägardirektiv för Energikontor Sydost AB, 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 70/13   13/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Från SPF, Daga Lindberg, Efterfrågar reducering av hyreskostnad per år 

för lokal som används vid bokcirkel via Vuxenskolan. 
• Länsstyrelsen Kalmar län, Nyheter för plansamråden på Länsstyrelsen 

2013. 
• Sveriges kommuner och landsting, Ny verksamhetsplan för SKL, 

13/KS0034. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärenden. 
-----  
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AU § 71/13   13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Regionförbundet i Kalmar län, Information om regeringens 

vårproposition, 2013-04-17 i Oskarshamn. 
• PwC, Medborgardialog – ett verktyg för framtiden. 
• Winnet Kalmar län, Regional konferens - Att skapa jämställdhet, 2013-03-

04 i Oskarshamn. 
• Landskrona stad, Idékonferens, 2013-04-24 – 25 i Landskrona. 
• Sveriges kommuner och landsting, Demokratidagen 2013, 2013-04-24 i 

Stockholm. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C och Roland Swedestam, S medverkar vid  
     informationen om regeringens vårproposition i Oskarshamn samt 
 
att i övrigt notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 72/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Sammanträffande med Leif och Pontus Lindberg gällande faktura på 

lossningskostnader i Bergkvara hamn samt tillgången till kaj. 
• Lägesrapport gällande reparation av kajen i Bergkvara. 
• Lokalutredningen fortskrider. 
• Nybro kommun kommer att medverka vid kommunstyrelsen 2013-03-26 

och informera om deras arbete med digitalisering av handlingar. 
• Bredbandssamordnare Curt Tyrberg kommer till kommunstyrelsen  

2013-03-12. 
• Flyttning av arbetsutskottets sammanträde 2013-05-21. 

 
Roland Swedestam, S är frågande till bildningsnämndens beslut 2013-02-04  
§ 11, att uppdra åt Elinor Hammare kostchef, tillsammans med lokalutredarna, 
utifrån behov och användningsområde ska ta fram två kostnadsförslag för 
renovering av Bergkvara skolas tillagningskök. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om ungdomssamordnares 
ungdomsprojekt som startats upp samt om pensionsavtal som alternativ 
uppsägning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att flytta arbetsutskottets sammanträde 2013-05-21 till 2013-05-20, 
 
att i övrigt notera informationen från kommunledningen.  
----- 
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AU § 73/13 
AU § 41/13   13/KS0029 
Remiss, Tillverkningsindustrin i Kalmar län – nuläge och 
framtida möjligheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslutar 2012-12-22 att rapporten Tillverknings-
industrin i Kalmar län 2012 – nuläge och framtida möjligheter sänds på remiss 
till länets kommuner och övriga aktörer såsom näringsliv och fackliga 
organisationer. 
 
Torsås kommun erbjuds härmed att lämna synpunkter på rapporten. 
Framförallt på avsnittet om hur går vi vidare, ”Slutsatser och 
rekommendationer”.  
 
Eventuella synpunkter ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 
2012-03-28. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22: 
 
att inhämta yttrande från Möre Resurscentrum på remiss – Tillverknings-  
     industrin i Kalmar län – nuläge och framtida möjligheter, 
 
att eventuella yttrande ska vara inlämnat senast 2013-02-13 till kommun- 
     kansliet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-02-19 
 
Tuulikki Åkessons svar på remissen: 
 
I kapitlet slutsatser och rekommendationer beskrivs, hur man skall höja 
kompetensen och stärka samverkan mellan universitet och näringsliv, 
Trästrategin i Småland, YH utbildningar etc.  
 
Men man drar inga slutsatser för de mjuka värden, utan endast konstaterar att 
man har svårt att fylla platserna på yrkesutbildningar och i grafen på sidan 9 
figur 4, kan vi se att andelen utexaminerade 2007/2008 bor endast cirka 45 
procent kvar i Kalmar län. I stort sett alla länets kommuner har negativ 
befolkningstillväxt. 
 
Den här utvecklingen är mycket allvarlig för länets framtid, vårt näringsliv och 
för vår sociala välfärd. Kompetenta invånare är en förutsättning för att kunna 
hävda våra företags konkurrenskraft på den allt påtagliga globala arenan. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 73/13, Remiss, Tillverkningsindustrin i Kalmar län 
– nuläge och framtida möjligheter 
 
Det gäller att få ungdomar att stanna eller återkomma som vuxen till vårt län 
för arbete och boende. Länet måste i större utsträckning bli det attraktiva 
alternativet för ungdomsgruppen. Man skall arbeta för att göra regionen 
attraktiv, tillsammans med näringsliv, kommuner och Regionförbundet. 
Nyckelord är längsiktighet, tillgång till kompetens och en befolkning i balans. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Tuulikki Åkessons svar på remissen samt 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 74/13   12/KS0051 
Bättre och säkrare bytespunkter för busstrafiken ger smidigare 
kollektivtrafik och fler resenärer 
 
Ärendebeskrivning 
 
År 2006 gjorde Regionförbundet, Kalmar Läns Trafik AB och dåvarande 
Vägverket en sammanställning över bytespunkter som bedömdes 
nödvändiga för att påbörja införandet av den stråktrafik som Trivector 
föreslagit i sin rapport om regionförstoring med kollektivtrafik. Listan har 
sedan dess fungerat som underlag både för Regionförbundets och 
Trafikverkets planeringsarbete. En inte oväsentlig del av de objekt som fanns 
med på listan har antingen byggts eller är på god väg att anläggas.   
  
Arbetet med de nya transportplanerna för perioden 2014-2025 har tagit fart. 
Sammantaget var det här bakgrunden till att före årsskiftet togs initiativ till en 
översyn av det tidigare dokumentet. Det arbetet har nu kommit så pass långt 
att det är moget för en kollationering med länets kommuner. 
  
Synpunkter på förslaget inför styrelsens och fortsatta behandling ska per mejl 
lämnas senast 2013-02-25.  
  
Dokumentet omfattar bara bytespunkter mellan buss/buss i de starka stråken 
enligt trafikförsörjningsprogam, vilket gör att några kommuner inte har några 
objekt alls i listan. Ambitionen är att nu dra igång motsvarande arbete för 
bytespunkter buss/tåg och tåg/tåg i de stråk som definierats i trafik-
försörjningsprogrammet.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger samt   
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
-----  
Sändlista 
Per Ålind 
Hanna Grahn 
Kommunstyrelsen 
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AU § 75/13 
KS § 25/13 
AU § 25/13 
KF § 182/12 
KS § 295/12 
AU § 320/12   12/KS0172 
Upphandling reperation tak på Vågen 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S har varit och tittat på 
takläckan på Vågen i Bergkvara. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar att kommunchefen och Johnny Kullberg, Torsås 
Fastighets AB infodrar anbud på renovering av taket på Vågen. Finansiering 
sker med AFA-pengarna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-06: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-11-27 
 
Kommunchefen informerar om att Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB har 
varit och tittat på fastigheten men kan inte lämna någon kostnadsbild. 
 
VD Magnus Andersson har inte någon möjlighet att låna ut någon personal för 
att åtgärda takläckan förrän tidigast våren 2013. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-11-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att resterande AFA-medel efter genomförd kajreparation ska användas till  
     underhåll av kommunens fastigheter samt  
 
att kommunstyrelsen får i delegation att fatta beslut om vilka underhålls- 
     åtgärder som ska utföras. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-12-10: 
 
att resterande AFA-medel efter genomförd kajreparation ska användas till  
     underhåll av kommunens fastigheter samt  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 75/13, Upphandling reperation tak på Vågen 
 
att kommunstyrelsen får i delegation att fatta beslut om vilka underhålls- 
     åtgärder som ska utföras. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna, att reparation av tak på Vågen upphandlas inom ramen för 
     direktupphandling. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29: 
 
att godkänna, att reparation av tak på Vågen upphandlas inom ramen för 
     direktupphandling. 
 
Arbetsutskottet behandling 2013-02-19: 
 
Roland Swedestam, S har fått till sig att underlaget för upphandlingen gällande 
reparation av tak på Vågen inte varit rätt formulerat. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att undersöka saken. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 76/13   13/KS0050 
Regional transportplan 2014 – 2025 för Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet har påbörjat arbetet med den regionala transportplanen för 
åren 2014 – 2025. 
 
Regionförbundets arbetsutskott har givit länsarbetsgruppen för infrastruktur i 
uppdrag att ta fram ett förslag till utkast till regional plan, som ska diskuteras 
på styrelsemötet 2013-02-22. 
 
Som underlag för mötet ska förslag lämnas för tre grupper: 
 
• Investeringar på väg, mindre än 25 mkr 
• Kollektivtrafikåtgärder regionala stråk 
• Cykelåtgärder utanför tätort. 

 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson har presenterat förslag till projekt för 
tekniska nämnden. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-02-12 § 150 att föreslå kommunstyrelsen 
godkänna tekniska nämndens förslag. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna tekniska nämndens förslag 2013-02-12 § 150 gällande projekt till 
     regional transportplan 2014 – 2025. 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
Kommunstyrelsen 
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AU § 77/13   13/KS0051 
Ansökan om marktillstånd inom hamnen i samband med 
Bergkvara Water Festival 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara AIF ansöker om att få nyttja marken inom hamnområdet enligt 
bifogat kartutdrag under tiden 2013-07-18 – 2013-07-21 i samband med 
Bergkvara Water Festival. 
 
Festivalen anordnas lördagen den 20 juli 2013, övrig tid används området för 
byggnation och städning. 
 
Inom området hyrs mark ut till Bergkvara Samhällsförening, HB Emil 
Lindberg, Smålands Hamn & Terminal service/ Bergkvara Hamn & Stuveri 
AB, Sjöräddningen, Bergkvara Hembygdsgille, Pjn Cilon AB i Oskarshamn, 
och Kåre Holgersson 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna att Bergkvara AIF disponera mark enligt bilaga under tiden  
     2013-07-18 – 2013-07-21 i samband med Bergkvara Water Festival under  
     förutsättning att säkerhetskrav som ställs uppfylls samt  
 
att tillstånd även godkänts av berörda hyresgäster inom området. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 78/13   12/KS0159 
Korrespondensgymnasiets framtid 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sammanträdet fortsätter med diskussion tillsammans med Carl och Lars 
Thalén från K-Steet gällande Korrespondensgymnasiets framtid. 
----- 
 


