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Plats och tid  Kommunledningskontoret Torsås, 2008-11-11, 08.45 – 14.00  
  Sammanträdet ajournerades mellan 12.00 – 13.00  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c 
  Mona Magnusson, m 
  Hans-Olof Berg, c tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, s § 390 - 406  
  Bert Appert, tp 
  Irma Folkesson, c ej tjänstgörande ersättare § 390 - 406, tjänstgörande § 407 
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef § 390 
  Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB § 393 
  Karl-Gunnar Edman, Vägverket § 407 
  Ingemar Skotheim, ordförande tekniska nämnden § 407 
  Magnus Nilsén, ledamot tekniska nämnden § 407 
  Lars Petersson, ledamot tekniska nämnden § 407 
  Tommie Sigvardsson, teknisk chef § 407 
  
Utses att justera  Bert Appert 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-11-13 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 390 - 407 
    
 Ordförande Roland Swedestam   
    
 Justerande Bert Appert 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

    
Sammanträdesdatum  2008-11-11   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2008-11-13 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-12-05 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 390/08          07/KS0024 
Interkontrollplan 2008  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-11-12 anta förslag till internkontrollplan 2008 för 
kommunstyrelsen. 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en uppföljning inom ekonomiområdet. 
 
Process       Kontrollmoment 
Arbetsrutiner      Att attestregler följs av nämnderna. 
Debiterings- och kravrutiner Att regler för debiterings- och kravrutiner följs av  
         nämnderna. 
Kontanthantering     Att regler för handkassor och övrig kontant hantering 
         följs av nämnderna. 
Upphandling och avtal   Att kommunens avtal följs av nämnderna. 
 
Våra attestregler om två attestmoment efterlevs. 
 
Vid uppföljning för tiden januari – september 2008 kan konstateras att kommunen ännu 
ej uppfyller ställda debiterings- och kravrutiner. Innan årsskiftet kommer tilläggs-
avgifter att uttagas och kommunen kommer att ha en egen inkassoverksamhet. 
 
Finns tydliga rutinbeskrivningar för kontanthanteringar som efterlevs. 
 
Stickprov på upphandling och avtal visar totalt på en relativt god avtalstrohet. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning från ekonomichef Kent Frost. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 391/08          08/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 392/08      
AU § 331/07             07/KS0181 
Besök av Vägverket, utse kontaktperson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lennart Ivarsson, Vägverket, Hannele Johansson projektledare Energikontor Sydost AB 
och Camilla Qvist NTF informerar om ”Att göra en avsiktsförklaring”. 
 
En avsiktsförklaring är en uttalad ambition och en skriftlig dokumentation av vad ett 
företag, en organisation eller myndighet avser att göra för att uppnå högre trafik-
säkerhet. Den kan innehålla en eller flera olika åtgärder. 
 
En avsiktsförklaring innehåller 
 
• vem som uttalar avsikten 
• vad och hur mycket man tänker göra 
• när det ska vara genomfört (det vill säga start och sluttidpunkt) 
• beskrivning av hur man avser att följa upp resultatet. 

 
Avsiktsförklaringar görs av enskilda företag, myndigheter och organisationer och 
beskriver vad dessa avser att göra för att öka trafiksäkerheten. Dessa avsiktsförklaringar 
har normalt initierats vid en nationell, regional eller lokal samling för trafiksäkerhet. 
 
Förankring av avsiktsförklaringar är A och O för ökad trafiksäkerhet. Avsikts-
förklaringen måste förankras och spridas i den egna organisationen redan under den tid 
den utarbetas så att förståelse, acceptans och engagemang kring frågorna skapas. 
 
Att följa upp och utvärdera de insatser som görs är en viktig del av arbetet. Det 
möjliggör erfarenhetsutbyte och kan ligga till grund för effektiviseringar av trafik-
säkerhetsarbetet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att utse en kontaktperson som har kontakt  
     med Vägverket, Energikontor Sydost AB och NTF inför arbetet med att upprätta en  
     avsiktsförklaring, 
 
att notera informationen från Lennart Ivarsson, Vägverket, Hannele Johansson  
     projektledare Energikontor Sydost AB och Camilla Qvist NTF. 
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Fortsättning § 392/08, Utse kontaktperson 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-11-11 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar att kontaktperson som har kontakt  
med Vägverket, Energikontor Sydost AB och NTF inför arbetet med att upprätta en  
avsiktsförklaring är teknisk chef Tommie Sigvardsson. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
Exp till: 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson
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AU § 393/08          08/KS0237 
Sågen 4 ”Blå huset” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB redovisar WSP:s 
besiktning av fastigheten Sågen 4. 
 
WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag från Torsås Fastighets AB bedömt byggnadens 
status inför ett eventuellt övertagande. 
 
WSP:s kommentarer från besiktningen: 
 
Sättningsskada och att ytter- och innerväggarna saknar fuktskydd bedöms som mycket 
allvarliga för byggnadens framtida bestånd. 
Påträffade brister bedöms som så pass allvarliga att undersökningen avbröts. 
Främst är det golvkonstruktionen som inte kontrollerats fullt ut. Ytterligare skador 
utöver noterade kan finnas här. 
Besiktning av installationer har inte gjorts. 
En sanering av huset är ett måste med hänsyn till mögellukt och kemisk lukt från syllar. 
Före sanering bör utförandet hos ytter- och innerväggsyllar samt golvens konstruktion 
klarläggas. Detta varierar i husets olika delar. 
Huruvida sättningen fortfarande pågår bör undersökas genom avvägningspunkt på 
sockeln tillsammans med en geoteknisk undersökning. 
Yttertaket bör kontrolleras i ytterligare några punkter. 
 Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att fatta ett principbeslut som innebär att inte åtgärda fastigheten. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 394/08          08/KS0006 
Redovisning delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under oktober 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
förköpsyttrande under oktober 2008. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under oktober 
     2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 395/08          08/KS0012 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under oktober 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg fattade delegationsbeslut gällande 
grannemedgivande under oktober 2008. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under oktober 
     2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 396/08          08/KS0219 
Bergkvara Sjöfartsmuseum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Sjöfartsmuseum är i behov av att upprustas.  Bland annat måste tak och 
väggar isoleras så att byggnaden kan hålla cirka 15 grader inomhus. 
 
Ett problem är att länsstyrelsen inte kan bevilja några pengar för upprustningen eftersom 
museet har flyttats från sin ursprungliga plats. Eventuellt kan Boverket ge bidrag. 
 
Vissa kulturlokaler som tillhör någon annan än staten kan få bidrag från Boverket till 
bland annat ny- och ombyggnad, standardhöjande reparationer, handikappanpassning 
samt utbyte eller komplettering av inventarie. För bidrag måste projektet bedömas 
viktigt från kulturpolitiskt synpunkt. Projektet får inte påbörjas innan man fått beslut om 
bidrag. 
 
Man kan få bidrag med högst 30 % av bidragsunderlaget för nybyggnad och med högst 
50 % av underlaget för övriga projekt. 
 
Boverkets Samlingslokaldelegation beslutar om bidrag en gång om året. En ansökan 
som lämnas före den 1 oktober ett år får beslut om bidrag senast under februari månad 
året därpå. 
 
Skrivelse daterad 2007-01-19 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger, att 
nuvarande placering av Sjöfartsmuseet utgör inget hinder för hamnens framtida 
utveckling.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-19 att ansöka om pengar för renovering av 
Sjöfartsmuseet hos Boverket samt att redovisa, efter beslut av Boverket förut-
sättningarna för ett vidare beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bekosta max 700 000 kronor av ombyggnationen under förutsättning att bidrag  
     beviljas. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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AU § 397/08 
AU § 308/08          08/KS0010 
Postadress Fågelmara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit till kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam från 
boende i Torsås kommun med postadress Fågelmara, för att underlätta för post-
leveranserna byta till postadress Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-09-09: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg kontakta Posten för en lösning av problemet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utföra en enkätundersökning hos berörda kommuninvånare boende i Torsås kommun  
     med postadress Fågelmara för en eventuell ändring av postadressen samt 
 
att redovisa resultatet av enkätundersökningen till arbetsutskottet. 
-----  
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AU § 398/08          08/KS0236 
Markupplåtelseavtal, KREAB, Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll föreligger avseende upplåtelse av mark för 
högspänningskabel och en transformatorstation på Torsås 2:42. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll avseende upplåtelse av mark  
     för högspänningskabel och en transformatorstation på Torsås 2:42, 
 
att bemyndiga kommunchef Tommy Nyberg att underteckna berörda handlingar. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 399/08 
KF § 91/07              07/KS0162 
Medborgarförslag – Förbättring av timmerväg, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående förbättring av timmerväg i Bergkvara från Sven Nilsson 
föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-09-26: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen och Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-11-11 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB beslutar 2007-12-19 § 30 att ”timmervägen” kommer 
att breddas i samma stund som Vägverket breddar befintlig väg 527 upp till E22. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att arbetet med att bredda ”timmervägen” och befintlig väg 527 upp till E22 är klart, 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 400/08 
KF § 92/07              07/KS0167 
Medborgarförslag – Ny anslutningsväg till hamnen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående ny anslutningsväg till hamnen från Ulf-Peter Rosenblad 
föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-09-26: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen och Bergkvara Hamn & Stuveri  
     AB för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-11-11 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB beslutar 2007-12-19 § 30 att det finns ej något behov av 
en ny anslutningsväg till hamnen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att eftersom ”timmervägen” och befintlig väg 527 upp till E22 är förbättrade så finns  
     inget behov av en ny anslutningsväg till hamnen, 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 401/08          08/KS0170 
Planutställning – Detaljplan för fastigheterna del av Ragnabo 3:23 och 3:28,  
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den nu aktuella detaljplanen är belägen i Ragnabo, Bergkvara och omfattar del av 
fastigheterna Ragnabo 3:23 och Ragnabo 3:28. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för att uppföra mellan 10 – 15 enbostads- 
hus i två grupper inom området. För att skapa ett respektavstånd till befintliga bostäder 
föreslås bibehålla naturmark mellan befintlig och ny bebyggelse. Planområdet föreslås 
trafikmats österifrån, från Fyrvaktarvägen och Båtbyggarvägen vilka då får nya 
vändplaner inom de nya bostadsområdena. Elljusspåret behöver inte påverkas något 
nämnvärt utan bör ligga kvar med i stort sett nuvarande sträckning. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2008-12-01 ha inkommit skriftligen till 
Torsås kommun, byggnadsnämnden. 
 
Protokollsanteckning 
 
Bert Appert, tp överlämnar en protokollsanteckning. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad detaljplan för fastigheterna del av Ragnabo 
     3:23 och 3: 28, Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 402/08          08/KS0238 
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning, 2112-10715-08 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lindbergs Bygg & Färg AB, Bergkvara har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd till 
allmän kameraövervakning gällande företagets lokal beläget på Storgatan 83 i 
Bergkvara. 
 
Enligt 18 § lag (1998:150) om allmän kameraövervakning skall den kommun där 
övervakningen skall ske, ges tillfälle att yttra sig innan Länsstyrelsen meddelar tillstånd 
till allmän kameraövervakning. 
 
Torsås kommun bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan senast 2008-11-28. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger på ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning  
     gällande företagets lokal beläget på Storgatan 83 i Bergkvara. 
-----  
Exp till: 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Anders Sandström 
391 86 Kalmar 
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AU § 403/08          08/KS0241 
Hemställan om bidrag, Torsåsbygdens Slöjdförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan föreligger från Torsåsbygdens Slöjdförening om ett bidrag på 6 000 kronor 
för kostnader i samband med Jul i Slöjdriket den 22 – 23 november 2008 i Torsås 
Sporthall. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå  kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att  bevilja Torsåsbygdens Slöjdförening ett bidrag på 6 000 kronor för  
      kostnader i samband med Jul i Slöjdriket den 22 – 23 november 2008 i Torsås, 
 
att hjälp kan erbjudas av en personresur under tiden mässan pågår. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 404/08          08/KS0004 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Information från kommunchef Tommy Nyberg. 
 
• Brev tillsänt till Motoman Robotics Europé AB för en diskussion med anledning av  

arbetsmarknadsläget. Hyreskontrakt uppsagt med Samhall. 
• Träff med Lantmäteriet. Informeras om att nytt kartsystem är på gång på 

Lantmäteriet . 
• Träff med Mjölnerskolan, Parma Records och Stage 4 you angående restaurang i 

Torsås. 
• Träff med Slöjdarna och Olssonska föreningen. Förslag om ett gemensamt kök i 

Olssonska gården. 
• Kommunchefen besökte IT-mässan på Möre Hotell 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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AU § 405/08          08/KS0004 
Besök från Polen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunen får den 24 och 25 november 2008 besök från Polen. Intresse finns när det 
gäller vindkraft samt att få en kontakt med skolan i Torsås. 
 
Under besöket ska kommunchefen bjuda på middag. Därför efterhör Tommy Nyberg 
om han kan få bjuda på vin eller öl till middagen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-04-23 § 39 anta ekonomireglemente som innefattar 
bland annat representation med komplettering Undantag från representationsregler 

skall godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Enligt reglementet ska all representation ske med omdöme och måttfullhet. 
Representation i hemmet ska inte förekomma. 
Representation får ej omfatta alkoholhaltiga drycker.  
 
Mona Magnusson, m föreslår att revidering bör göras i reglementet för representation 
gällande alkoholhaltiga drycker. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att eftersom förfrågan frångår antaget reglemente tillstyrks kommunchefens  
     förfrågan, 
 
att revidera reglementet för representation gällande alkoholhaltiga drycker. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 406/08 
KS § 244/08          08/KS0138 
Uppkomna kostnader i samband med detaljplan Binnaretorp 2:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-10-07 § 244 att kommunen bestrider hittills uppkomna 
kostnader i samband med upprättat detaljplaneförslag gällande Binnaretorp 2:3, utfört 
av Vatten & Samhällsteknik AB. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar från sammanträffande med Stefan Ljung och 
Eva-Lena Larsdotter, Vatten & Samhällsteknik AB. Inga beslut fattades under 
sammanträffandet och vid dags datum har inget svar kommit från Vatten & 
Samhällsteknik AB. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg utifrån upprättat avtal med Vatten &  
     Samhällsteknik kontakta en kunnig inom upphandlingar för att få klarhet i vilka krav  
     kommunen kan ställa. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanträdet ajournerades mellan 12.00 – 13.00 innan kommunstyrelsen återupptog 
förhandlingarna.
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AU § 407/08          08/KS0 
Besök av Vägverket, Karl-Gunnar Edman 
 
Ärendebeskrivning 
 
Karl-Gunnar Edman från Vägverket informerar om pågående arbete inom Kalmar län. 
 
• Ny åtgärdsplanering pågår för 2010 – 2012. 
• Inga pengar finns för satsningar på cykelvägar. Edman uppmanar kommun att trycka 

på i åtgärdsplaneringen. 
• Länsväg 504, Kyrkebo – Gullabo ligger i Bärighetsplan 2010, Regionala planen 

hösten 2009. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Karl-Gunnar Edman. 
-----  
 
 
 
 


