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Plats och tid Kommunledningskontoret 2007-10-02, 08.30 – 12.15 
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c 
  Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
  Irma Folkesson, c, tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson 
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Lena Gustafsson, § 361 
  Erik Mejer § 366 
  Kent Frost, ekonomichef § 368 
  Kerstin Ahlberg, kommunekolog § 369 
  Tommie Sigvardsson, teknisk chef § 372 
   
  
Utses att justera  Bert Appert  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2007-10-03 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 355 - 375

    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Bert Appert 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2007-10-02    
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för protokollet Kommunledningskontoret 

Torsås 
  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 355/07             07/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----  
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AU § 356/07             07/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Regionförbundet bjuder in till information om regeringens höstproposition 2007-10-16 
på Brofästet Hotell och konferens i Kalmar. 
 
Emmaboda kommun med flera bjuder in till landsbygdskonferens 23-24 oktober 2007 i 
Emmaboda Folkets Hus. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Roland Swedestam, Håkan Algotsson och Bert Appert medverkar vid  
     Regionförbundets information om regeringens höstproposition 2007-10-16 i  
     Kalmar, 
 
att Roland Swedestam och Irma Folkesson medverkar vid landsbygdskonferensen  
     2007-10-23 i Emmaboda, 
 
att i övrigt notera delgivningen. 
-----  
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AU § 357/07 
AU § 277/07             07/KS0152 
Skrivelse från SerMoIT angående lokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Peter Sjöstrand, SerMoIT efterhör om att få överta lokalerna som disponeras av Vågen 
på Karlskronavägen 1, Torsås. Peter Sjöstrand vill få möjlighet att expandera sin 
verksamhet i befintliga lokaler. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-07: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg söker vidare efter nya lokaler till Vågen samt 
 
att notera inkommen skrivelse från Peter Sjöstrand, SerMoIT. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-02 
 
Kommunchef  Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Vågens verksamhet på Karlskronavägen 1 kommer att flytta till fastigheten Torsås 1:26 
”före detta Happy Dog”. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Tommy Nyberg återkommer med förslag på hyreskontrakt med ägaren  
      till fastigheten Torsås 1:26.  
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 358/07 
AU § 348/07             07/KS0165 
Skrivelse angående tung trafik till och från hamnen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Annjeanette Strömberg, Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger om 
tung trafik i Bergkvara. Se vidare aktbilaga. 
 
Godsflödet över Bergkvara Hamn har ökat och därmed även transporterna till och från 
hamnen. 
 
Vid ett möte 2007-08-13 där representanter för hamnen, kommunen, timmerbilar, 
flisbilar och grusbilar var närvarande ventilerades frågan om vad som tillsammans kan 
göra för att minska trafiken på Storgatan i Bergkvara. 
 
Eftersom södra vägen upp mot E22 endast är 4 meter bred och en lastbil är 2,60 meter 
bred går det inte att mötas på den vägen, som trafiken ser ut idag (även om ”timmer-
vägen”  breddas fullt ut).  
 
Vid överläggningarna framkom att halvering av trafiken kan göras genom att bilarna till 
hamnen går via Storgatan och från hamnen via ”timmervägen” upp mot E22. Detta 
träder i kraft 2007-09-01. Detta sker godvilligt av åkerierna för att förbättra situationen. 
 
För att lösa frågan permanent bör kommunen informera Vägverket om problemet och 
agera för att tå till stånd en lösning snabbt. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19: 
 
att invänta skrivelse från Bergkvara Samhällsförening med boende utmed Storgatan i  
     Bergkvara om att minska den tunga och farliga trafiken inom tätbebyggt område, 
 
att hänskjuta ärendet till nästa sammanträde med arbetsutskottet samt 
 
att notera inkommen skrivelse från Bergkvara Hamn & Stuveri AB. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-02 
 
Skrivelse från Bergkvara Samhällsförening med boende utmed Storgatan föreligger med 
anledning av att minska den tunga och farliga trafiken inom tätbebyggt område på 
Storgatan i Bergkvara. Det krävs en breddning av väg 527, från E22, 900 meter, till den 
av Torsås kommun speciellt anlagda så kallade timmervägen.  
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Fortsättning § 358/07, Skrivelse angående tung trafik till och från hamnen 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig bakom skrivelsen till Vägverket från Bergkvara Samhällsförening med  
      boende utmed Storgatan, med begäran om breddning av väg 527 i Bergkvara. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 359/07 
AU § 272/07             07/KS0154 
Markförsäljning i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan föreligger från ägare till fastigheten Spoven 1 att förvärva tre tomter enligt 
bifogat kartutdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-07: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att efterhöra med ägare till fastigheten  
      Spoven 1 avsikten med markförvärvet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-02 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Ägaren till Spoven 1 vill i framtiden eventuellt bebygga tomterna till sina barn. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå framställan om att få förvärva tre tomter i Bergkvara. 
-----  
Exp till: 
Hans Long 
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AU § 360/07             07/KS0173 
Servitut Bergkvara 2:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Pella Ängsenius, Oskarshamn föreligger ansökan om servitut på vägen mellan 
Laxen 2 och 3 i Bergkvara. Marken ska användas till uppfart och parkering till 
fastigheten Laxen 3.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att teckna servitut på vägen mellan Laxen 2 och 3 i Bergkvara. 
-----  
Exp till: 
Pella Ängsenius 
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AU § 361/07 
AU § 150/07             06/KS0119 
Handikappolitisk handlingsplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena Gustafsson föredrar ärendet. 
 
Nationella mål för handikappolitiken är: 
 
• en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
• att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt 

delaktiga i samhällslivet 
• jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 

funktionshinder. 
 

Det handikappolitiska arbetet ska särskilt inriktas på: 
 
• att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor 

med funktionshinder 
• att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder 
• att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för 

självständighet och självbestämmande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2007-04-03: 
 
att uppdra åt Lena Gustafsson tillsammans med arbetsgruppen att ta fram förslag på ett 
     handikappolitisk program samt 
 
att i övrigt notera informationen.  
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-02 
 
Lena Gustafsson föredrar ärendet. 
 
Sedan våren 2007 har en arbetsgrupp arbetat med det handikappolitiska programmet. 
Alla kommunala förvaltningar/bolag har utsett representanter liksom handikapp-
organisationerna. Endast De Handikappades Riksförbund har deltagit i arbetet. 
 
Ett arbetsmaterial till Handikappolitiskt program för Torsås kommun föreligger. 
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Fortsättning § 361/07, Handikappolitisk handlingsplan 
 
 
Ett handlingsprogram har som syfte: 
 
• att se till att man tar hänsyn till tillgänglighetsaspekten i all planering och 

upphandling 
• att öka möjligheten till full delaktighet och jämlikhet 
• att höja kommunens ambitionsnivå genom att ange var åtgärder behöver göras 
• att öka kunskapen och medvetenheten hos kommunens personal om vilka krav som 

ställs för att få en god tillgänglighet och ett värdigt bemötande. 
 

Det handlingspolitiska programmet ska handla om hur Torsås kommun ska arbeta med 
handikappfrågorna framöver. 
 
Människor med funktionsnedsättning utgör cirka 10 % av befolkningen, vilket innebär 
cirka 700 personer för Torsås del. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att fortsätta arbetet med den handikappolitiska handlingsplan samt åtgärdsplan, 
 
att notera informationen från Lena Gustafsson.  
----- 
Exp till: 
Lena Gustafsson 
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AU § 362/07             07/KS0187 
Samhalls lokaler, Torsås 5:100 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar ärendet. 
 
Förslag på köpekontrakt föreligger där Samhall AB överlåter och försäljer fastigheten 
Torsås 5:100 till Torsås kommun för en köpeskilling av 2 500 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att förvärva fastigheten Torsås 5:100 för en köpeskilling av 2 500 000 kronor enligt  
     upprättat köpekontrakt med Samhall AB, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna köpekontraktet, 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att uppta eventuella lån i samband med  
     övertagandet. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 363/07 
KS § 127/06             06/KS0092 
JO-anmälan mot kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson. 
 
Bert Appert, partiordförande i Torsåspartiet har till Riksdagens ombudsmän – JO anmält 
kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson för att ha uttalat kritik mot en medlems 
engagemang i Torsåspartiet. 
  
Kommunstyrelsen i Torsås kommun anmodas att yttra sig över vad som framförts i 
anmälan senast 2006-06-21. 
 
Förslag på yttrande föreligger från kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-05-30: 
 
att ställa sig bakom skrivelsens punkt 1 bakgrund och punkt 3 särskilda skäl att ta upp 
     frågan vid samtalet, 
 
att man inte kan uttala sig om punkt 2 själva händelsen. 
 
Reservation 
 
Jessica Lundgren, mp reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-02 
 
Från Justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren föreligger beslut daterat 2007-09-21. 
Berggren finner ingen anledning att gå vidare i saken och avslutar ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera beslutet från Justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 364/07             07/KS0083 
Balanserade styrkort, barn- och utbildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2007-04-19 § 44 beslutat återuppta arbetet med att 
utarbeta styrkort för nämndens ansvarsområde under hösten 2007. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-09-13 § 68 att upphäva tidigare beslut i 
ärendet och avvakta med det fortsatta arbetet med styrkort för nämnden till kommun-
styrelsens övergripande styrkort föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera barn- och utbildningsnämndens beslut 2007-09-13 § 68 gällande balanserade 
     styrkort. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 365/07 
KS § 170/07 
AU § 229/07 
AU § 61/07              Dnr 07/KS0024 
Revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen avseende ekonomi, 
Internkontrollplan, Reglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna i Torsås kommun har gett Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse- 
Coopers i uppdrag att genomföra en granskning av den interna kontrollen avseende 
ekonomiska transaktioner. 
 
Revisorerna anser att det är viktigt att kommunen dokumenterar och fastställer vilka 
regler som gäller vid exempelvis fakturering, försäljning av inventarier och kontant-
hantering för att minska sårbarheten och öka den interna kontrollen. 
 
Revisorerna överlämnar granskningsrapport till kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt socialnämnden för beaktande och åtgärd i 
de delar som nämndernas verksamhet berörs. 
 
Rapporten överlämnas även till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Revisorerna önskar svar om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
rapportens innehåll senast 2007-05-20. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-02-06: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg tillsammans med ledningsgruppen ta fram 
      förslag på en internkontrollplan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Förslag på internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen samt förslag till reglemente för 
intern kontroll föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag på internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen samt förslag till  
     reglemente för intern kontroll samt 
 
att notera inkommen revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen avseende  
     ekonomi. 
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Fortsättning § 365/07, Revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen 
avseende ekonomi, Internkontrollplan, Reglemente 
 
 
föreslå Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta förslag på internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen samt förslag till  
     reglemente för intern kontroll. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-08-21: 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för komplettering. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-02 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Nytt förslag på internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen och reglemente för intern 
kontroll föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen avseende  
     ekonomi, 
 
att anta förslag på internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till reglemente för intern kontroll. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 366/07             07/KS0194 
Förfrågan om mark för uppförande av vindkraftsverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Erik Mejer föredrar ärendet. 
 
Tyska företaget WPD har varit i kontakt med kommunen och förklarat sitt intresse av att 
uppföra ett större antal vindkraftverk i Gullabotrakten enligt kartutdrag. 
 
Det gäller 14 turbiner på ett 160 hektar område samt 10 turbiner på ett 115 hektar 
område. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inga erinringar föreligger mot att uppföra vindkraftverk på föreslagna områden. 
-----  
Exp till: 
Erik Mejer 
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AU § 367/07 
AU § 241/06 
KF § 91/06              06/KS0170 
Motion – Ge kostutredarna ett tilläggsuppdrag där privata alternativ angående 
mattjänsten till pensionärerna i Gullabo samt i de övriga kommundelarna utreds 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Hans Wendell, c hemställer i en motion om att ge kostutredarna ett tilläggs-
uppdrag där privata alternativ angående mattjänsten till pensionärerna i Gullabo samt i 
de övriga kommundelarna utreds. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-09-27: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-10-17: 
 
att överlämna motionen till socialnämnden och inköpsansvarig Kent Frost för yttrande  
     samt 
 
att yttrande ska vara inlämnat till kommunkansliet senast 2007-01-10. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-02 
 
Socialförvaltningen ser positivt på en förutsättningslös utredning om mattjänsten 
(leverans av mat till enskilt hem) i kommunen. Även den organisatoriska tillhörigheten 
bör utredas såväl som privata alternativ kontra offentligt. 
 
Socialförvaltningen anser att utredningsuppdraget ges till den projektanställde kostchef 
som tidigare föreslagits. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt socialförvaltningens beslut att överlämna utredningsuppdraget till kostchefen, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 368/07             07/KS0083 
Hyror 2008, barn- och utbildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samtliga lokalhyreskontrakt mellan barn- och utbildningsnämnden och Torsås 
Fastighets AB är uppsagda för omförhandling. Nya kontrakt ska gälla från 2008-01-01. 
 
Föreslagna hyror innebär en höjning för barn- och utbildningsnämnden med cirka  
16 Mkr 2008 jämfört med 2007. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-09-13 § 67 att begära en överläggning 
med kommunstyrelsens presidium angående de konsekvenser de föreslagna hyres- 
höjningar kan få för nämndens verksamhet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och ekonomichef Kent Frost  
     upptar överläggningar med Torsås Bostads AB:s VD Magnus Andersson och  
     ordförande Peter Ludvigsson angående hyreshöjningar för 2008, 
 
att återkomma med ärendet vid nästa sammanträde med arbetsutskottet. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam 
Ekonomichef Kent Frost 
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AU § 369/07 
AU § 349/07             04/KS0239 
Revidering av Torsås Kustvårdsplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revidering av Torsås Kustvårdsplan antagen av Kommunfullmäktige 2005-06-15 § 49 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19: 
 
att bjuda in kommunekolog Kerstin Ahlberg till arbetsutskottets sammanträde  
     2007-10-02 för en genomgång av revideringar av Torsås Kustvårdsplan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-10-02 
 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg föredrar ärendet utifrån förslag på revideringar av 
Torsås kommuns Kustvårdsplan 2007-2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidera Torsås kommuns Kustvårdsplan enligt förslag på revideringar 2007-2009. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 370/07             07/KS0070 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2007-09-26 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag som bereds av de kommunala förvaltningar 
till och med 2007-09-26. 
 
1. Cykelväg mellan Torsås och Söderåkra 
2. Torghandel Torsås kommun 
3. Torsås kommun bör införa ytterligare en gratifikation efter 40-års tjänst i 

kommunen 
4. Erbjudande av spistimer till personer som har en demenssjukdom 
5. Fullfölj satsningen på den nya vägen till hamnen 
6. Lösning på problemen med tung trafik till/från hamnen. 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med  
     2007-09-26. 
-----   
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 371/07             07/KS0071 
Redovisning av motioner under handläggning till och med 2007-09-26 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner som bereds av de kommunala förvaltningar till och 
med 2007-09-26. 
 
1. Sporthallen 
2. Upphandling av livsmedel till de kommunala verksamheterna i Torsås kommun 
3. Tilläggsuppdrag till kostutredarna angående mattjänsten till pensionärerna i 

kommunen 
4. Införande av vårdnadsbidrag 
5. Tennisbana i Söderåkra 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 2007-09-26. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 372/07             06/KS0103 
Klimp-ansökan om pendlarstationer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föredrar ärendet. 
 
Med början från hösten 2008 och framåt etableras i Kalmar län ett antal kollektiv-
trafikstråk för att underlätta arbetspendling med buss. Det innebär att bussarna kommer 
att gå snabbast möjliga väg mellan kommunhuvudorterna. Antalet busstopp minimeras 
inom tätorterna. 
 
En snabb, enkel och säker kollektivtrafik i kombination med nuvarande bensinpris och 
konkurrens om parkeringsplatser i de största tätorterna gör att förutsättningarna att locka 
över resenärer från bil till buss bedöms som goda. De nya resenärerna bedöms i 
huvudsak komma från någon av följande kategorier: 
• personer boende i tätorter som i stället för att ta bilen till jobbet börjar gå eller cykla 

till hållplatsen och därifrån tar bussen 
• personer boende på landsbygd som i stället för att ta bilen ända in till arbetsplatsen i 

tätorten i stället väljer att parkera vid hållplatsen och nyttja bussen för andra halvan 
av resen. 

 
För att de nya pendlarstråken ska fungera som planerat behöver flera busshållplatser 
kompletteras med säkra gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser för cykel och bil. 
I vissa fall behöver flera befintliga hållplatser slås samman till en ny med placering i ett 
nytt läge. 
 
De stråk där det i första hand blir aktuellt att etablera den nämnda typen av pendlar-
stationer 2008-2012 är: 
• Borgholm – Kalmar 
• Hultsfred – Vimmerby 
• Kalmar – Oskarshamn 
• Kalmar – Torsås   

Hållplats saknas i Söderåkra. Ny hållplats med väderskydd utmed E 22, parkerings- 
plats för bil och cykel ( den senare väderskyddad) med av-/påstigningsramp till 
lokalbuss samt gång- och cykelväg (GC-väg) till tätorten Söderåkra 

• Oskarshamn – Västervik 
• Vimmerby – Västervik. 

 
Förslag på åtgärder inklusive kostnadsuppskattningar enligt den mall som finns i det 
bifogade dokumentet önskas senast 2007-09-24. Man har fyra år från beslutsamt på sig 
att genomför insatserna. Det innebär i praktiken att de ska vara färdiga omkring 
halvårsskiftet 2012. 
 
Medfinansiering från KLIMP har hittills normalt uppgått till mellan 10 och 30 procent 
av den klimatrelaterade delen av investeringskostnaden. 
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Fortsättning § 372/07, Klimp-ansökan om pendlarstationer 
 

 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att uppta överläggningar med Vägverket 
      och Kalmar Läns Trafik med anledning av uppförande av en busshållplats i  
      Söderåkra samt ett Resecentrum. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 373/07             07/KS0195 
Erbjudan om köp av Mellströms lokaler i Torsås  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar ärendet. 
 
Jan-Erik Mellström har erbjudit kommunledningen att köpa hans lokaler på 
Bergkvaravägen i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----   
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AU § 374/07             07/KS0196 
VA-plan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Håkan Algotsson, c initierar frågan om VA-plan i Torsås kommun för att 
kunna söka bidrag för enskilda VA-anläggningar. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in teknisk chef Tommie Sigvardsson och miljöchef Jan Andersson för  
      överläggningar om bidragsansökan för enskilda VA-anläggningar samt upprättande  
      av en VA-plan. 
-----  
Exp till: 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson 
Miljöchef Jan Andersson 
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AU § 375/07             07/KS0197 
Offentliga toaletter i Torsås Kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Bert Appert, tp initierar frågan om att de offentliga toaletter som finns på 
Torsås torg är stängt för allmänheten. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp yrkar att Torsås Fastighets AB ersätts för de kostnader, som öppet- 
hållande av toaletterna på torget medför. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bifalla yrkandet att Torsås Fastighets AB ersätts för de kostnader, som öppet- 
     hållande av toaletterna på torget medför, 
 
att kommunchef Tommy Nyberg överlägger med VD Magnus Andersson, Torsås  
     Fastighets AB om en lösning för att toaletterna på torget kan vara öppet för  
     allmänheten. 
-----  
Exp till: 
VD Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB 
Kommunchef Tommy Nyberg 
 
 


