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avlopp 
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AU § 312/13 
AU § 261/13 
AU § 257/13   13/KS0131 
Lokaluthyrning i fastigheten Torsås 5:77 (före detta 
mobiliseringsförråd) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om att fastigheten Torsås 5:77 nu är uthyrd till 
Lettlands Vänner, räddningstjänsten och två privatpersoner.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottet behandling 2013-09-03 
 
Förslag på hyreskontrakt föreligger för hyresgästerna i fastigheten Torsås 5:77 
(före detta mobiliseringsförrådet). 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-03: 
 
att inhämta kostnaden för fastighetens elförbrukning per år. 
 

Arbetsutskottet behandling 2013-09-03 
 
Preliminära uppgifter: 
 
Årsförbrukning: 1 285 kWh 
Årskostnad: cirka 8 500 kronor 
Huvudsäkring 25 A 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att sänka huvudsäkringen från 25 A till 16 A efter samråd med räddnings- 
     tjänsten, 
 
att i första hand teckna avtal med Lettlands Vänner i sex månader, efter 
     uppföljning av elförbrukning teckna nytt avtal på längre tid med Lettlands  
     Vänner, 
 
att vid tecknade av avtal med privatpersoner tas en hyreskostnad ut om 500 
     kronor per år. 
-----  
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AU § 313/13   13/KS0161 
Uppsägning hyresavtal bibliotekslokal, Korrespondens-
gymnasiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eftersom det för personalen på Korrespondensgymnasiet måste ske 
förändringar i den fysiska arbetsmiljön så undersöks nu möjligheten att flytta 
till andra lokaler (eller att bygga om det befintliga). Tanken är att all personal 
ska kunna rymmas i samma byggnad. 
 
Rektor Johanna Fors och bildningschefen Håkan Petersson har lämnat in en 
skrivelse om att avtalet med Rosenträdet AB bör sägas upp. Avtalet löper fram 
till 2014-12-31. Uppsägning ska ske skriftligen minst 12 månader före den 
avtalade hyrestidens utgång annars förlängs kontraktet ytterligare 12 månader. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att säga upp hyreskontrakt daterat 2011-11-16 med Rosenträdet AB gällande 
     lokalen med tillhörande utrymmen som används till arbetsrum för  
     Korrespondensgymnasiet i fastigheten Torsås 50:80. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 314/13   13/KS0150 
Uppsägning av avtal för offentligt framförande av ljud-
upptagning 
 
Ärendebeskrivning 
 
SAMI/FPI säger upp avtalet med Torsås kommun som reglerar de villkor som 
gäller vid offentligt framförande av ljudupptagningar. Avtal upphör att gälla 
2013-12-31. 
 
Nytt avtal kommer att skickas ut till samtliga kommuner under oktober månad. 
 
För de kommuner som tecknar det nya avtalet innebär det att man från och 
med 2014-01-01 betalar 0,25 kronor per kommuninvånare för allamusik som 
förekommer på kommunala arbetsplatser och institutioner – allt från till 
exempel vårdplatser, servicehem, förskolor, grundskolor, gymnasium och 
sporthallar. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen gällande uppsägning av avtal för offentligt fram- 
     förande av ljudupptagning. 
-----  
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AU § 315/13   13/KS0158 
Synpunkter gällande frukthantering för att göra must 
 
Ärendebeskrivning 
 
Synpunkter har inkommit från Anita Petersson som tycker att kommunen ska 
ta vara på all frukt som finns i vår kommun och göra must på detta. För att 
sedan ge till skolor och äldreboende. 
 
Thomas Franzén, områdeschef arbetsmarknadsenheten, har inga synpunkter. 
Personalen på Vågen kan vara ett alternativ men det beror på planering. 
 
Kostansvarig Elinor Hammare, för att det ska fungera i praktiken så krävs 
mycket frukt. Det kostar att göra must. Barnen i skolan får mjölk eller vatten 
att dricka. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå Anita Peterssons synpunkt gällande frukthantering för att göra must. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 316/13   11/KS0123 
Delgivning, köpekontrakt och överenskommelse, Egendoms-
nämnden i Växjö Stift 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av upprättat och undertecknat köpekontrakt samt överens-
kommelse och ansökan om fastighetsreglering med Egendomsnämnden i 
Växjö Stift: 
 

 Markområde om cirka 15,5 hektar av fastigheten Gunnilkroka 1:6. 

 Torsås 9:1 avstår ett markområde om cirka 32,5 hektar samt vatten 
med samfällt fiske i Torsåsån och Applerumsån att överföras till Torsås 
4:2. 

 Fastigheten Torsås 4:2 avstår ett markområde om cirka 7,5 hektar att 
överföras till Torsås 9:1.  

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av upprättat och undertecknat köpekontrakt samt 
     överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering med  
     Egendomsnämnden i Växjö Stift. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 317/13 
KF § 179/12 
KS § 285/12 
AU § 344/12  12/KS0154 
Definition av lägenhet vid anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-11-13 § 115 att i anläggningstaxa – för 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar för 2013 ersätta 
texten i 3:e stycket Bostadslägenhet skall bestå av minst 1 rum och kök eller 
1,5 rum och kokvrå med En extra lägenhet definieras av att den kan 
fungera som ett eget boende och är försedd med toalett och kök 
alternativ pentry. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2012-11-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i anläggningstaxa – för Torsås kommuns allmänna vatten- och avlopps- 
     anläggningar för 2013 fastställa texten i 3:e stycket En extra lägenhet  
    definieras av att den kan fungera som ett eget boende och är försedd  
    med toalett och kök alternativ pentry. 
 

Protokollsanteckning 
 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare lämnar en skriftlig anteckning till 
protokollet. 
 
Vad är pentry kök? I definitionen finns inga riktlinjer. 
Även i utskick ”Anläggningstaxa” hösten 2012 (VA-söder) står 
”Bostadslägenhet skall bestå av minst 1 rum och kök eller 1,5 rum och kokvrå, 
oklart om lägenhet eller extra lägenhet. Som beslutet blir nu finns ingen 
definition på vad en lägenhet är på en fastighet (lägenhet = huvudhuset på en 
fastighet). 
Utlovats har tidigare definitionen på extra lägenhet: Dusch och toalett räknats 
in i en lägenhet. Du ska kunna bo i lägenheten utan att beträda huvud-
byggnadens lägenhet, enligt förvaltningen. 
Vad innefattar 1:a lägenheten, första huset på en fastighet? 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 317/13, Definition av lägenhet vid anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-11-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att i anläggningstaxa – för Torsås kommuns allmänna vatten- och avlopps- 
     anläggningar för 2013 fastställa texten i 3:e stycket En extra lägenhet  
    definieras av att den kan fungera som ett eget boende och är försedd  
    med toalett och kök alternativ pentry. 
 

Yrkande och proposition 
 
Pär Larsson, C, yrkar att tidigare definition behålls ”Bostadslägenhet skall bestå 
av minst 1 rum och kök eller 1,5 rum och kokvrå”. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Roger Isberg, S yrkar återremiss till 
tekniska nämnden för ny beredning. 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre förslagen – kommunstyrelsens 
förslag – Pär Larssons, C yrkande – Roland Swedestams, S med fleras 
återremiss. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Roland 
Swedestams, S med fleras förslag att återremittera ärendet för ny beredning i 
tekniska nämnden. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-12-10: 
 
att återemittera ärendet för ny beredning i tekniska nämnden. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-08 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-09-10 § 41 att i paragraf 4.3, Anläggningsstaxa 
– för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ändras till:  
 
” En lägenhet definieras av att den kan fungera som ett eget boende och är 
försedd med utrymmen avsedda för personlig hygien samt matlagning eller del 
i gemensamt kök.  
 
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, efter 
besiktning eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen 
godkänner. 
 

Fortsättning  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 28   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 317/13, Definition av lägenhet vid anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp 
  
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastigheter, eller därmed jämställd 
fastighet, som används såsom affär, kontor, hotell, verkstad, samlingslokal 
eller dylikt räknas varje påbörjat 150 tal kvm bruttoarea (BTA) enligt Svensk 
standard SS 02 10 53 som en lägenhet”. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa texten i paragraf 4.3, Anläggningstaxa – för Torsås kommuns allmänna 
     vatten- och avloppsanläggningar ändras till:  
 
     ”En lägenhet definieras av att den kan fungera som ett eget boende och är  
     försedd med utrymmen avsedda för personlig hygien samt matlagning eller  
     del i gemensamt kök.  
 
     Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,  
     efter besiktning eller efter annan ritning eller uppmätning som huvud-  
     mannen godkänner. 
 
     I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastigheter, eller därmed jämställd  
     fastighet, som används såsom affär, kontor, hotell, verkstad, samlingslokal  
     eller dylikt räknas varje påbörjat 150 tal kvm bruttoarea (BTA) enligt  
     Svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet”. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 318/13 
AU § 207/13 
KF § 69/13   13/KS0093 
Medborgarförslag – Cykelväg Söderåkra - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås gällande cykelväg 
mellan Söderåkra - Torsås. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Cykelväg Söderåkra - Torsås till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Cykelväg Söderåkra - Torsås till tekniska  
     nämnden beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-08 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-09-10 § 47 att anta upprättat yttrande som 
svar på medborgarförslaget och överlämna det till kommunstyrelsen.  
 
Under 2013 – 2014 tar länets kommuner tillsammans med Kalmar Läns Trafik, 
Trafikverket och Regionförbundet fram en cykelstrategi med fokus på turism, 
regionalt cykelnät och cykling i kombination med kollektivtrafik. Strategin ska 
utgöra underlag för prioriteringar. Cykelåtgärderna ska bland annat medverka 
till att knyta ihop orter som ligger på cirka fem kilometers avstånd från 
varandra eller medverka till att det är lättare att cykla till en busshållplats i stråk-
trafiken. Orterna Torsås Söderåkra och Bergkvara stämmer väl in på cykel-
strategins utgångspunkter. 
 
Om cykelsträckningar mellan orterna Torsås – Söderåkra – Bergkvara kommer 
med bland länets prioriterade stråk finns möjligheter till delfinansiering av 
cykelvägarna. Torsås kommun kommer att aktivt medverka i arbetet med den 
regionala cykelstrategin och verka för att dessa för kommunen angelägna 
cykelstråk prioriteras i den regionala cykelstrategin. 
 
Medborgarförslaget innehåller ett förslag till sträckning av en cykelväg mellan 
Söderåkra och Torsås. Detta och andra tänkbara sträckningar mellan orterna 
kommer att diskuteras och utvärderas inom ramen för arbetet med cykel-
strategin. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 28   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 318/13, Medborgarförslag – Cykelväg Söderåkra – 
Torsås 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Cykelväg Söderåkra – Torsås med hänvisning 
     till att tänkbara sträckningar av en cykelväg mellan orterna Torsås –  
     Söderåkra – Bergkvara kommer att diskuteras och utvärderas inom ramen  
     för arbetet med cykelstrategin,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 319/13 
KF § 104/12    12/KS0126 
Medborgarförslag – Bygg en gång/cykel tunnel under E22 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att bygga en gång/cykel tunnel under E22 i 
Bergkvara föreligger från Maria Kriivel, Bergkvara. Detta är för att bland annat 
få en säkrare skolväg för de barn som bor väster om E22. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-08-13: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden/trafiknämnden för  
     beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-08 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-09-10 § 48 att anta upprättat yttrandet som 
svar på medborgarförslaget och överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
Under arbetet med den Regionala Transportplanen har Torsås kommun 
framfört flera önskemål om angelägna investeringar i kommunen. En GC-
tunnel under E22 är en av de åtgärder som kommunen förde fram. Detta 
förslag har inte prioriterats i förslaget till Regional Transportplan som nu är ute 
på remiss. Motivet är bland annat att arbetet med planeringen för en förbifart 
Bergkvara kommer att påbörjas under planeringsperioden. 
 
Kostnader för en eventuell GC-tunnel får kommunen själv bekosta. Med 
erfarenhet från andra liknande anläggningar kostar en GC-tunnel cirka 2 – 4 
miljoner kronor. För närvarande finns inte pengar i budgeten för trafiksäker-
hetshöjande åtgärder i den storleksordningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer det som svårt att anordna en GC-
tunnel i det föreslagna läget med hänsyn till det begränsade utrymmet. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Bygg en gång/cykeltunnel under E22 med 
     motiveringen att det är svårt att anordna en GC-tunnel i det föreslagna läget  
     med hänsyn till det begränsade utrymmet. 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 320/13 
AU § 291/13   13/KS0146 
Medlemsremiss, Coompanion Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Som medlem har Torsås kommun nu möjlighet att påverka utformningen av 
”medlemsnyttan” inom Coompanion Kalmar län. 
 
Efter beslut av årsstämman 2013 och beredning i styrelsen sänds nu underlaget 
på remiss och remisstiden sträcker sig till 2013-10-18. 
 
Som en del av ”medlemsnyttan” ingår också besök hos kommunen med 
information och dialog om verksamheten och hur den kan vara till gagn för 
organisationen och/eller för våra invånare och företagare. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att lämna något yttrande på utformningen av ”medlemsnyttan”  
     inom Coompanion Kalmar län, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Coompanion Kalmar län 
Kommunstyrelsen
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AU § 321/13 13/KS0151 
Delårsrapport 2013, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildas från och med 2003 till samverkans-
organ (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I 
samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende besluts-
organ. 
I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion 
enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling.  
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör Region-
förbundets verksamhet skall kommunfullmäktige i respektive medlems-
kommun i likhet med årsbokslut, även behandla delårsrapport för 
kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Förbundsstyrelsen har i § 107/13 godkänt delårsrapport för perioden 1 januari 
– 30 juni 2013 samt beslutat att rapporten sänds till Regionförbundets ägare 
för kännedom. 
 
Delårsrapporten för 2013 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Regionförbundets delårsrapport för 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 322/13   13/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Skrivelse gällande vår kommun. 

 Nyhetsbevakning Vecka 38 – 39, Länsstyrelserna, 13/KS0046. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärende. 
----- 
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AU § 323/13   13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Regionförbundet i Kalmar län, Lyft näringslivet, 2013-11-08, Mönsterås. 

 Länsstyrelsen Kalmar län, Kommunalt mottagande av ensamkommande 
barn, 2013-10-17, Kalmar. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 324/13   13/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Olssonska gården. 

 Utvärdering Leader metoden, fungerar vid mjuka värden. 

 Gatukökets markdisposition i Bergkvara uppsagt. 

 Stage4you Academy Music. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Joel Parde till kommunstyrelsen för en information om Leader- 
     området,  
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
Sändlista 
Joel Parde
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AU § 325/13 13/KS0162 
Ansökan om bidrag, Torsås Ryttare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Ryttare ansöker om ett totalt bidrag av 143 000 kronor för byte av 
ridhusbotten i ridhuset. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden 2013-09-10 § 41 att 
skicka ärendet till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiska medel. 
 
Torsås Ryttare bedriver en verksamhet som i stor utsträckning har sina aktiva 
bland flickor och unga kvinnor. Verksamheten är mycket kostnadskrävande 
eftersom klubben måste hålla ett antal egna hästar då inta alla medlemmar 
klarar det på egen hand. När man nu står inför en kostsam uppfräschning av 
ridhallen blir det svårt för klubben att finansiera detta eftersom det normalt 
inte går att söka externa bidrag till löpande underhåll. 
 
För att Torsås kommun ska kunna erbjuda ett utbud av fritidsaktiviteter som 
gör kommunen attraktiv för alla innevånare och även lockar till inflyttning är 
det viktigt att ridklubben kan fortsätta att utveckla sin verksamhet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-29 inhämta från bildnings- 
     nämnden en redovisning av Torsås Ryttares ungdomsverksamhet. 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att man är beredd att lämna bidrag till Torsås Ryttares underhållskostnader, 
 
att finansiering sker genom årets utbetalning av AFA-medel, 
 
att delegation lämnas till kommunchefen att i samråd med kultur- och fritids- 
     chefen besluta om bidraget. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
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AU § 326/13 12/KS0131 
Implementering av VA-planen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm och Fredrika Ternelius redovisar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat att uppdra åt bygg- och 
miljönämnden att arbeta med VA-planering för Torsås kommun samt att VA-
planen görs som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Torsås kommun.  
 

Förslag till implementering av åtgärdsplan: 
 
Ett samrådsbeslut för det tematiska tillägget till översiktsplanen beräknas att tas 
upp på bygg- och miljönämndens decembersammanträde 2013. Planprocessen 
följer därefter stegen enligt figur nedan. Plangruppen kommer under plan-
processen att ha flera möjligheter till insy i det pågående arbetet. Ett antagande 
av VA-planen beräknas tidigast kunna ske i september 2014. 
 
Parallellt med planprocessen tas ett förslag till åtgärdsplan fram. Åtgärdsplanen 
sträcker sig över åtta år och innehåller specificerade, tidsbestämda och 
kostnadsberäknade åtgärder. Åtgärdsplan ska fungera som ett underlag till 
budgetarbete, med start inför budget år 2015. 
 
Den slutliga åtgärdsplanen kommer att utgå från de slutsatser som dragits i det 
tematiska tillägget för VA och i samband med att VA-planen antas som ett 
tematisk tillägg antas även åtgårdsplanen i kommunfullmäktige. 
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Fortsättning § 326/13, Implementering av VA-planen  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-09-17 § 133 att godkänna 
förvaltningens förslag till implementering av åtgärdsplan och lämnar ärendet 
vidare till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelen beslutar: 
 
att godkänna och anta förslaget till implementering av åtgärdsplanen,  
 
att delge kommunfullmäktige beslutet gällende implementering av åtgärds- 
     planen.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 327/13 
AU § 282/13 13/KS0139 
Riskklassning enligt MIFO fas 1, deponier ägda av Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vectura har på uppdrag av Torsås kommuns tekniska nämnd utfört 
riskklassning enligt MIFO fas 1 metodiken för kommunens 9 nedlagda 
deponier. Samtliga riskklassningar har granskats av tillsynsmyndigheten. 
Utförda riskklassningar enligt denna metod ska efter granskning kommuniceras 
med fastighetsägare samt eventuella verksamhetsutövare för respektive deponi. 
 
Bifogat finns blanketter från riskklassning enligt MIFO fas 1 beträffande 
Bergkvaratippen, Dalskärs barktipp, Torsås glasbrukstipp, Torsås ramsågs 
barktipp samt Torsåstippen. 
 
Eventuella synpunkter ska inlämnas senast 2013-09-18. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att bjuda in miljöinspektör Sara Kull till arbetsutskottet 2013-10-08 för en 
     redovisning av riskklassningen,  
 
att uppdra åt kommunchefen att begära anstånd med yttrande till 2013-11-06. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-08 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar de fyra tippar som innefattas i 
risklass 2, Dalskärs barktipp, Torsås glasbrukstipp, Torsås ramsågs barktipp 
samt Torsåstippen. 
 
Vid en bedömning av vilka risker ett område bedöms utgöra för människors 
hälsa och miljö finns fyra klasser (1-4), där klass 1 innebär störst risk och klass 
4 lägst risk. 
 
I Torsås kommun finns drygt 300 identifierade områden som misstänks eller 
har konstaterats vara förorende. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelen beslutar: 
 
att prioritera Dalskärs barktipp, 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag till markägarombud, där 
     samhällsbyggnadsförvaltningen företräder kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 328/13 13/KS0006 
Riskklassat potentiellt förorenat område på fastigheten 
Bergkvara 2:15, ID-nr: 175366 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen har utfört en inventering av nerlagda verksamheter i Kalmar län, 
varpå fastigheten Bergkvara 2:15 berörs. En bedömning har gjorts att 
verksamheten (Gökalunds Handelsträdgård) som har bedrivits på fastigheten 
tillhör riskklass 2. 
 
Tillägg av information och eventuella synpunkter på inventeringsunderlaget 
och riskklass ska inlämnas till Länsstyrelsen Kalmar län senast 2013-10-16. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inga synpunkter föreligger på inventeringsunderlaget och riskklassning på 
     fastigheten Bergkvara 2:15, 
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Kalmar län 
Kommunstyrelsen  
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AU § 329/13 
KF § 146/12   12/KS0151 
Motion – Miljökompensering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Moderaterna i Torsås hemställer i en motion att Torsås kommun ökar sin 
miljömedvetenhet och bidrar till minskad klimatpåverkan. Flera kommuner 
och landsting i landet klimatkompenserar som en del i sitt miljöarbete. 
 
Moderaterna i Torsås yrkar: 
 
att Torsås kommun snarast börjar miljökompensera sina flygresor, 
 
att Torsås kommun snarast utreder möjligheten att införa ett system för hur 
övriga transporter och resor som politiker och kommunmedarbetare gör inom 
och utanför kommunen kan miljökompenseras. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-10-15: 
 
att överlämna motionen – Miljökompensering till bygg- och miljönämnden för  
     beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-08 
 
Handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att bygg- och 
miljönämnden 2013-09-17 § 136 antar förslag daterat 2013-03-15 från 
länsgemensam arbetsgrupp gällande Klimatkompensering av samhällsbetalda 
resor i Kalmar län. Att avvecklingsplan ersätts med en utvecklingsplan med 
tillhörande aktiviteter för att underlätta övergången från fossilbaserad bilpark 
till en fossilbränslefri sådan samt att vidarebefordra förslaget till kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige för antagande. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta mer uppgifter i ärendet, därefter åter till arbetsutskottet. 
-----  
Sändlista  
Kommunchefen 
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AU § 330/13 
KF § 109/13 
KS § 168/13 
AU § 224/13   13/KS0012 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2013  
 

Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari – juni 2013 med 
helårsprognos. 
 
Det ekonomiska resultatet för januari – juni 2013 visar ett underskott på 2,5 
mkr inklusive nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar på 3,6 mkr. 
Detta är en betydande försämring jämfört med motsvarande period 2012.  
 
Årsprognosen är enligt budget, det vill säga ett nollresultat under förutsättning 
att kommunen erhåller återbetalning av inbetalda AFA premier för åren 2005-
2006. Med denna årsprognos klaras balanskravet men ej finansiellt resultatmål.  
 
Nämnderna avger en prognos som totalt visar att de inte kan bedriva verksam-
heten inom tilldelade ramar medan finansförvaltningen prognostiserar över-
skott. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att överlämna delårsbokslut för januari – juni 2013 till de förtroendevalda  
     revisorerna för granskningen,  
 
att notera informationen gällande delårsbokslut januari – juni 2013 med helårs- 
     prognos. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar delårsbokslut januari – juli med 
helårsprognos för 2013.  
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl redovisar förslag på besparingar som 
presenterats i socialnämnden. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-08-27: 
 
att överlämna delårsbokslut för januari – juni 2013 till de förtroendevalda  
     revisorerna för granskningen. 
 

Fortsättning   
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Fortsättning § 330/13, Delårsbokslut januari – juni med 
helårsprognos för 2013  
 

Kommunfullmäktiges behandling 2013-09-16 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Torsås kommuns delårsrapport 
per den 30 juni 2013. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och 
inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet 
framgår av revisionsrapporten som utarbetas av PwC. Se vidare aktbilaga. 
 
Kerstin Hansson, ordförande redovisar revisonens bedömning: 
 

 Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed. 

 Räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens 
resultat och ställning per den 30 juni. Redovisningsprinciperna är 
huvudsakligen samma som i årsredovisningen. 

 Resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de finansiella mål som 
kommunfullmäktige beslutat. Målet att begränsa nettokostnader till 
högst 98 procent av skatteintäkterna och kommunal utjämning avviker 
enligt prognosen mot målet med 6,8 mkr. 

 Kan inte göra någon bedömning av kommunens möjligheter att nå de 
verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat om, då någon 
utvärdering inte görs i delårsrapporten. 

 Resultatet i årsprognosen (0,0 mkr) pekar mot en ekonomi i balans för 
räkenskapsåret.  

 Delårsrapporten i huvudsak uppfyller syftet med att ge kommun-
fullmäktige underlag för styrning, ledning och kontroll av den 
kommunala verksamheten. 

 
Ekonomichef Kent Frost redovisar delårsbokslut 2013. 

 

Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C och Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-16: 
 
att godkänna delårsbokslutet januari – juni med helårsprognos för 2013. 
 

Fortsättning   
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Fortsättning § 330/13, Delårsbokslut januari – juni med 
helårsprognos för 2013  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-10-08 
 
Roland Swedestam, S påtalar felaktigheter i delårsbokslutet januari – juni med 
helårsprognos för 2103. 
 

Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar att ett reviderat delårsbokslut som avser social-
nämndens verksamhetsområde redovisas i kommunfullmäktiges november-
sammanträde 2013. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar avslag på Roland Swedestams, S yrkande och att 
åtgärder och förslag som framkommit från socialnämnden redovisas i 
kommunfullmäktige. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S yrkande 
och Håkan Algotssons, C yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat enligt 
Håkan Algotssons, C yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestams, S yrkande, avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Arbetsutskottet har sålunda 
beslutat att åtgärder och förslag som framkommit från socialnämnden 
redovisas i kommunfullmäktige. 

 
Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S             X       

Eva-Kristina Berg C       X         

Mona Magnusson M       X         

Roland Swedestam S        X       

Håkan Algotsson C       X             

 Summa 3 2  

 

Reservation 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Rolands Swedestams, S yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 330/13, Delårsbokslut januari – juni med 
helårsprognos för 2013  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att åtgärder och förslag som framkommit från socialnämnden redovisas i  
     kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista   
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


