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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 137 - 151  
 
§ 137 Presentation av ny bildningschef 
§ 138 Äskande om kompensation för merkostnader för skolskjutsar i 
 budget 2013 
§ 139 Äskande om medel till flyktingbarn och elever 
§ 140 Information, underhåll av kajen i Bergkvara 
§ 141 Delgivning, förändrad organisation inom socialförvaltningen 
§ 142 Delgivning, Inspektionsprotokoll gällande gemensam  
 Överförmyndarnämnd 
§ 143 Öppet brev gällande ombyggnad Torskolan 
§ 144 Revisionsrapport – Granskning av biståndshandläggningen inom 
 Äldreomsorgen 
§ 145 Motion – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun 
§ 146 Installation av utrymningslarm och nödutrymningsbelysning, 
 kommunhusen 
§ 147 Upphäva beslut gällande marknadsföringslogga  
§ 148 Delgivningsärende 
§ 149 Kurser och konferenser 
§ 150 Kommunledningen informerar  
§ 151 Anders Petersson, Svenska Foder, hamnen i Bergkvara 
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AU § 137/13 13/KS0019  
Presentation av ny bildningschef       
      
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Petersson, ny bildningschef i Torsås kommun presenterar sig för 
ledamöterna i arbetsutskottet. 
-----  
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AU § 138/13 12/KS0053  
Äskande om kompensation för merkostnader för skolskjutsar i 
budget 2013       
      
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden har i sin internbudget 2013-01-09 § 2 beslutat äska om 
kompensation med 300 tkr för ökade trafikkostnader. 
 
Orsaken till detta är att under 2012 fördes kommunens trafikkostnader över 
från kommunstyrelsen till bildningsnämnden. Det belopp som fördes över ska 
kompensera för kostnader från Kalmar Länstrafik. 
 
Genom tillförordnad bildningschef Lisbeth Kromnow vänder sig bildnings-
nämnden till kommunstyrelsen för kompensation i budgetramen med 300 tkr 
laternativt att budgeten för trafikkostnader förs tillbaks till kommun-styrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet utgår för vidare beredning. 
-----  
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AU § 139/13 
AU § 80/13 13/KS0046  
Äskande om medel till flyktingbarn och elever       
      
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden har i sitt budgetarbete 2013 beslutat äska om mer pengar 
för de flyktingelever som kommer till kommunen via integrationsenheten. För 
närvarande utgår 25 000 kronor som en engångssumma per elev och/eller 
barn. Denna summa täcker inte de kostnader nämnden har. 
 
Genom tillförordnad bildningschef Lisbeth Kromnow vänder sig 
bildningsnämnden till kommunstyrelsen för att få hjälp – antingen genom 
medel från Integrationsenheten eller att kommunstyrelsen skjuter till medlen.  
 
Bildningsnämnden har i sin budget äskat om en ökad täckning med 100 000 
kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-05: 
 
att inhämta synpunkter på skrivningen gällande att äska medel till flyktingbarn 
     och elever, av den gemensamma arbetsgruppen inom socialnämnden och  
     bildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-04-16 
 
Thomas Franzén och Jan Ekdahl har fått i uppdrag av socialchef Ninna Melin 
att prata med Arbetsförmedlingen. 
 
Resursfördelningssystemet påverkar hur olika kommunerna hanterar erhållen 
summa. Målet är att socialnämnden och bildningsnämnden tillsammans ska 
komma överens om en fördelningsuppgörelse som båda nämnderna är nöjda 
med.  
Kostnader borde även kunna ställas till Migrationsverket för ersättning. 
 
Det är viktigt att det finns en bra kommunikation mellan skolan och 
integrationsenhet så att mottagandet av eleven blir så bra som möjligt. 
 
Ny integrationschef är på ingång, Julia Lundin och målet är att hon ska verka 
stöttande för skolan och dess arbete med flyktingbarnen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande äskande om medel till flyktingbarn och  
     elever. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 23  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

  
 
 
 
AU § 140/13 13/KS0045  
Information, underhåll av kajen i Bergkvara       
      
Ärendebeskrivning 
 
Hamnen i Bergkvara utgörs av tre kajer, Viktoriakajen, Mellankajen samt Norra 
kajen. På mellankajen finns det skador orsakade av väder, vind och åldersslitage 
och vi bedömer att reparation är nödvändiga för att säkra kajen från ytterligare 
skada och undanröja risken för personskada.  
Mellankajen utgörs av en äldre kaj och en senare påbyggd yttre del. I skarven 
mellan dessa har det uppstått längsgående hål som ska repareras (se foto i 
akten).  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande underhåll av kajen i Bergkvara. 
-----    
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AU § 141/13 13/KS0019  
Delgivning, förändrad organisation inom socialförvaltningen i 
Torsås kommun       
      
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2013-03-20 § 33 att socialförvaltningen delas upp i två 
avdelningar; en omsorgsavdelning som leds av socialchefen och en 
socialtjänstavdelning som leds av biträdande socialchef samt att uppdelningen 
av förvaltningen sker på försök 2013-05-01 till och med 2014-06-01. En 
utvärdering ska göras under december 2013. 
 
Protokoll 2013-03-19 från MBL § 11 föreligger. 
 
Kommunal, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, FSA och LSR har 
inga synpunkter angående förslaget på ny organisation. Vision har lämnat 
synpunkter på förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande förändrad organisation inom social- 
     förvaltningen i Torsås kommun samt 
 
att delge kommunstyrelsen informationen. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 142/13 13/KS0080  
Delgivning, Inspektionsprotokoll gällande gemensam 
överförmyndarnämnd 
      
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen företog 2013-02-22 inspektion hos gemensamma 
överförmyndarnämnden för Emmaboda, Nybro, och Torsås kommun. 
 
Protokoll daterat 2013-03-26 från Länsstyrelsen Östergötland delges 
ledamöterna i kommunstyrelsen.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2013-05-07 kommer representanter för den 
gemensamma överförmyndarnämnden samt handläggare Ann-Katrin 
Wahldorfsson att redovisa verksamheten.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande den gemensamma överförmyndarnämnden.  
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet
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AU § 143/13 13/KS0079  
Öppet brev gällande ombyggnad Torskolan 
      
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson har i ett öppet brev till politiker i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, 
bildningsnämnden och socialnämnden i Torsås kommun ställt följande frågor: 
 
1. Vilka beslut är du som politiker beredd att ta för att förbättra skolmiljön 

för hundratals elever på Torskolan? 
2. Då ombyggnaden av Torskolan är en kommunal angelägenhet, när är du 

beredd att besluta om ombyggnadsfrågan i kommunfullmäktige? 
3. Vad kommer du som politiker göra för att påskynda att ett hållbart, 

långsiktigt beslut tas om ombyggnaden och att ombyggnationen kommer 
igång omgående? 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att som svar på brevet gällande ombyggnad av Torskolan hänvisas till pågående  
     lokalutredning samt 
 
att överlämna Marie Janssons öppna brev till kommunfullmäktige.   
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 144/13 12/KS0203  
Revisionsrapport – Granskning av biståndshandläggningen 
inom äldreomsorgen 
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om socialnämnden 
säkerställer en effektiv och rättsäker biståndshandläggning inom äldre-
omsorgen i Torsås kommun. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
beslutade revisionsplanen. 
 
I rapporten – Granskning av biståndshandläggningen i Torsås kommun 
redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. 
 
Revisorerna bedömer att socialnämnden inte säkerställer en effektiv och 
rättsäker handläggning inom äldreomsorgen. Detta då nämndens styrning och 
uppföljning av handläggning är bristfällig. Nämnden har inte haft tillräcklig 
intern kontroll över handläggningen och har därmed brustit i sitt ansvar för 
verksamheten. Handläggning och dokumentation av ansökningar är inte 
tillräckligt rättsäker. 
 
Det är inte tillfredställande att det i majoriteten av de granskade ärendena 
saknades genomförandeplan. Det är en brist att de befintliga genomförande-
planerna i flera fall inte var undertecknade av den äldre. Genomförande-
planerna lever inte upp till Socialstyrelsens allmänna råd. 
 
Revisorerna bedömer vidare att uppföljningen av fattade beslut är bristfälligt. 
Det är otillfredsställande att genomförandet av insatsen inte dokumenteraas i 
en journal. Dagens dokumentation av genomförandet har litet värde för 
uppföljningen. Det är positivt att planer finns på att börja föra journal i 
verksamhetssystemet och att vård- och omsorgspersonalen genomgår en 
utbildning i dokumentation. 
 
Rapporten överlämnas till socialnämnden för beaktande och åtgärd. 
Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2013-03-31. 
Rapporten lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium 
för kännedom. 
 
Svar föreligger från socialchef Ninna Melin daterat 2013-03-17. Se vidare 
aktbilaga. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 144/13, Revisionsrapport – Granskning av 
biståndshandläggningen inom äldreomsorgen 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att socialchefen redovisar sitt svar på rapporten samt lämnar en redovisning av  
     nuläget vid kommunfullmäktiges sammanträde.   
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och överlämna socialchef Ninna Melins svar på rapporten samt  
     revisionsrapporten – Granskning av biståndshandläggningen inom äldre- 
     omsorgen till revisionen.   
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 145/13 
KF § 18/13   13/KS0028 
Motion – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson och Roger Pettersson, Torsåspartiet hemställer i en motion 
att principbeslut fattas om att valfrihet i barnomsorgen som inkluderar 
dagbarnvårdsalternativet i samtliga tätorter. Ett sådant beslut ligger väl i linje 
med nyss fattat beslut kring valfrihet i delar av äldreomsorgen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun överlämnas till  
     bildningsnämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-04-16 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11 § 44 att avslå motionen med  
hänvisning till att, efterfrågan är låg när det gäller platser hos dagbarnvårdare i 
kommunen. Frågan kan tas upp på nytt om efterfrågan ökar.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut 2013-03-11 § 44 att avslå 
     motionen med hänvisning till att, efterfrågan är låg när det gäller platser hos  
     dagbarnvårdare i kommunen. Frågan kan tas upp på nytt om efterfrågan  
     ökar, 
 
att motionen – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun härmed anses  
     besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 146/13   13/KS0081 
Installation av utrymningslarm och nödutrymningsbelysning i 
kommunhusen 

 
Ärendebeskrivning 
 
Efter tillsyn 2013-03-13 med ställföreträdande räddningschef Finn Jensen 
framkom det att kommunhusen behövdes kompletteras med utrymningslarm, 
nödutrymningsbelysning samt markering av trappsteg. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer på kommunstyrelsen 2013-04-23. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 147/13 
KS § 393/09 
AU § 374/09 
AU § 364/09   09/KS0215 
Torsås nya marknadsföringslogga 
 
Ärendebeskrivning 
 
Informatör Ulrika Widell och turismansvarig Stine Breum Appelqvist 
tillsammans med Jan Olsson, Grafisk design, visar den framtagna 
marknadsföringssymbolen för Torsås kommun. 
 
Marknadsföringssymbolen är framtagen för att skapa en positiv bild av 
kommunen. Den ska förmedla en känsla av dynamik, värnande om vår miljö, 
naturlighet och frihet. Den ska användas i sammanhang som handlar om 
information, marknadsföring och utveckling av kommunen och av det 
geografiska området Torsås. 
 
I vissa fall kan man använda de tre fjärilarna som dekorelement tillsammans 
med Torsås officiella logotyp (kommunvapnet), alltid utan texten Torsås. 
Marknadsföringssymbolen trycks i första hand i färg på vit eller svart 
bakgrund. 
 
Kostnad totalt 30 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-06: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2009-10-20 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2006-06-14 § 54 att godkänna förslag till grafiska 
profil inklusive varumärke med inriktning mot vindkraft för Torsås kommun. 
Varumärket har aldrig använts, men formellt är det fortfarande detta beslut 
som gäller. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-10-20 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 

att bjuda in allmänheten att lämna in förslag med motivering, en symbol som 
     förknippas med kommunen Torsås. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 147/13, Torsås nya marknadsföringslogga 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-11-03: 
 
att bjuda in allmänheten att lämna in förslag med motivering, en symbol som 
     förknippas med kommunen Torsås. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2009-11-03 § 393, 
 
att eventuellt ny marknadsföringslogga för Torsås kommun läggs in i ett senare  
     visionsarbete.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 148/13   13/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Reviderad integrationsstrategi, 13/KS0046. 
• Informationsblad för Länsbygderådet i Kalmar län Nr 1, 2013, 13/KS0060. 
• Sustainable Sweden Southeast AB, Nyhetsbrev 1, 2013, 13/KS0022.  
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärenden. 
-----  
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AU § 149/13   13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Coompanion, Föreningsstämma, 2013-04-19, Vimmerby. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 150/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Från Länsstyrelsens besök på Olssonska gården 2013-04-10. 
• Från besöket i Lettland 2013-04-11. Besök från Lettland kommer till Möre 

Hotell 2013-05-15. 
• Våryra 2013-05-10, klockan 10.00 – 14.00. 
• Kommunal, varsel av konflikt. 
• Personalsekreterare har sagt upp sig från sin tjänst. 
• Personalen i kommunledningskontoret kommer att vara på föreläsning i 

Kalmar 2013-05-21. 
• Lägesrapport lokalutredning. 
• Revisionsberättelse från revisionen gällande årsredovisning 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in revisionen till kommunstyrelsen 2013-04-23 för en redovisning av  
     revisionsberättelsen, 
 
att i övrigt notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 151/13 
AU § 121/13 
KS § 90/13 
AU § 118/13 
KS § 48/13 
KS § 16/13 
AU § 4/13 
AU § 367/12   12/KS0045 
Hamntillstånd Mellan Kajen 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 2013-01-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att söka nytt hamntillstånd samt 
 
att notera informationen från Transportstyrelsen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 151/13, Hamntillstånd Mellan Kajen och Norra 
Kajen  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29: 
 
att ärendet utgår och återkommer i kommunstyrelsen 2013-02-26 efter  
     ytterligare beredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Pontus och Leif Lindbergs förslag till lösning daterat 2013-02-11: 
 
Avtalet från 1987, som i andra delar än som nu är aktuella skrevs om 1997, 
reglerar tillgång till kaj i närområdet. Krav ställs där på utnyttjande av kajen för 
att hyresnivån ska gälla. Vår tolkning stöds av intyg från kommunens politiker 
och tjänstemän som upprättat och undertecknat avtalen.  
 
Om kommunen fortfarande anser att detta inte räcker hänvisas till gällande 
plan för hamnområdet. Det är enligt den planen vi fått byggnadslov.  
 
Att helt ta bort möjligheten att hantera varor över kajen strider mot planen 
som är ett skydd för vår investering och möjligheten att på avsett sätt rationellt 
utnyttja denna. 
Om kommunen önskar förändringar gäller den vanliga ordningen i en plan-
process, som då är en fullmäktigefråga. Riktmärke borde i så fall vara vad som 
sägs i översiktsplanen från 2010 – ”Hamnens möjligheter för transporter bör utnyttjas 
och ges en starkare ställning.” 

 
En för båda parter rimlig kompromiss är: 
 
Lindbergs accepterar att kostnader kring reparation av Mellankajen kan bli 
orimligt stor i förhållande till möjliga intäkter och godtar som alternativ 
lossning vid Norra kajen. Detta trots ökade lossningskostnader och problem 
kring djupet runt denna kaj. Kommunens kostnader för att hålla Norra kajen i 
brukbart skick är små och borde inte påverkas av ett fåtal lossningar per år. 
Omfattande 
hållfasthetsberäkningar gjordes inför vindkraftverkslastningen för ett antal år 
sen, vilka visade att kajen klarade mycket tyngre maskiner och lyft än nu 
aktuella. 
 
Ett visst och rimligt besvär finns för att återfå det tillstånd för hamn-
verksamhet som med få inblandades vetskap sumpades när hamnbolaget 
såldes. Säkerhetsansvarig borde gå att lösa externt och den årliga kostnaden för 
tillstånd täcks genom hamnavgifter. Vid lågt utnyttjande sänks tillstånds- 
kostnaden till hälften. 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 151/13, Hamntillstånd Mellan Kajen och Norra 
Kajen  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-02-26: 
 
att kommunchefen inhämtar mer information i ärendet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
För att kunna nyttja Norra Kajen till internationell hamntrafik fodras att 
kajområdet ISPS-klassas samt att kajen och kajens vattenområde inklusive 
farleden till kajen utreds med avseende på bärighet och vattendjup. En 
skyddsutredning samt en skyddsplan ska utredas för godkännande av 
Transportstyrelsen. 
 
Någon överenskommelse mellan Svenska Foder och Bergkvara Hamn AB 
ifråga om lossning av deras gods finns inte. 
 
Peter Bergman, Bergkvara Hamn AB har lämnat en kostnadsberäkning på vad 
det ska kosta om kommunen köper tjänsten av hamnbolaget för att ha hamn-
verksamhet vid Norra Kajen. 
 
Det är svårt att beräkna kostnaderna, beroende på vad Transportstyrelsen 
respektive Sjöfartsverket kräver för åtgärder. 
 
ISPS-utredning & godkännande: cirka 30 000 – 50 000 kronor. 
Status på kaj – farled – vattenområde: cirka 150 000 – 200 000 kronor. 
Vakt vid båtlossning: 500 kronor per timme. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att söka nytt hamntillstånd samt 
 
att notera redovisning från Peter Bergman, Bergkvara Hamn AB. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26 
 
Skrivelse från Pontus Lindberg 2013-03-21: 
 
Man måste som näringsidkare kunna lita på att den kommun man etablerar sig 
i håller sig till gällande planer och ingångna avtal. Att man ändrar på förut-
sättningarna för att bedriva näringsverksamhet på detta sätt är oavsett vad 
juridiken säger omoraliskt. Dessutom är det kontraproduktivt. Se aktbilaga. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 151/13, Hamntillstånd Mellan Kajen och Norra 
Kajen  
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att företrädare för Svenska Foder och Lindbergs 
Bygg & Färg AB inbjuds till arbetsutskottet, där företagen får möjlighet att 
redovisa värdet av att kunna använda Mellan Kajen – Norra Kajen för 
företagens framtida verksamhet och samarbete. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-03-26: 
 
att bjuda in företrädare för Svenska Foder och Lindbergs Bygg & Färg AB till 
     arbetsutskottet, där företagen får möjlighet att redovisa värdet av att kunna  
     använda Mellan Kajen – Norra Kajen för företagens framtida verksamhet  
     och samarbete. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-04-02 
 
Andreas Åhnstrand, Lindbergs Färg & Bygg informerar om att det är viktigt 
för deras verksamhet att kunna använda Mellan Kajen och Norra Kajen. Idag 
samarbetar Lindbergs Färg & Bygg med Svenska Foder. Lindbergs använder 
en halvtid av befintlig personal för att hjälpa Svenska Foder med in- och 
utlastning av foder. 
 
Pontus Lindberg, Handelshuset i Bergkvara AB informerar om att under 2012 
lossades cirka fyra fartyg, snitt 500 ton. I dag finns ett löpande avtal med ett års 
förlängning med Svenska Foder.  
 
Pontus Lindberg vill att kommunen undersöker merkostnaden för renovering 
av del av Mellan Kajen (cirka 50 meter), så att det går att hantera lossning över 
kaj. Det går att efter hjälplig renovering av det yttre kajbandet lossa utan att 
direkt belasta detta. Det innebär i praktiken att lossning sker cirka tre meter in 
från kajkanten och att området ut mot kajen (tillfälligt) spärras av på lämpligt 
sätt. 
Om lossning sker vid Mellan Kajen, behöver ingen dellossning ske vid 
Viktoriakajen. Så har det varit under cirka 30 år (utom de två senaste). 
 
Om merkostnaden är hanterbar inom ramen för ett rimligt långt hyresavtal är 
Handelshuset i Bergkvara AB beredda att stå för denna. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 151/13, Hamntillstånd Mellan Kajen och Norra 
Kajen  
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-02: 
 
att bjuda in Svenska Foder till arbetsutskottet 2013-04-16, där företaget får  
     möjlighet att redovisa värdet av att kunna använda Mellan Kajen – Norra  
     Kajen för framtida verksamhet, 
 
att inhämta Sjöfartsverkets bedömning samt en kostnadskalkyl av en eventuell  
     mindre renovering av del av Mellan Kajen (cirka 50 meter). 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-04-16 
 
Anders Petersson från Svenska Foder informerar om att deras behov är att få 
fortsätta att använda Victoriakajen och Norra kajen för lossning av deras 
gödningsbåtar. Svenska Foder klarar sig utan Mellan kajen.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Bröderna Höglunds till arbetsutskottet 2013-05-07 för ett samtal  
     kring ett samarbete för att kunna lossa vid Norra kajen, 
 
att även undersöka bärigheten på Norra kajen.  
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
 
 


