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Plats och tid Garpens fyrplats, Bergkvara 2017-09-05, 08.30 – 12.30     
      
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S  
 Johan Petersson, L tjänstgörande ersättare Mona Magnusson, M  
 Christofer Johansson, C    
 Martin Kirchberg, SD  
  
  
   
 Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef  
 Yvonne Nilsson, sekreterare    
 Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare 
   
   
   
   
    
Utses att justera Martin Kirchberg, SD 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2017-09-06 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 211 - 222       

    
 Ordförande Henrik Nilsson Bokor  
   ..............................................................................................................     

 Justerande Martin Kirchberg 

   ..................................................................................................................................................................    

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 
Sammanträdesdatum 

 
2017-09-05 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2017-09-06 Datum för anslags 
nedtagande 

2017-09-28     

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 211 - 222     
 
§ 211 Information från Garpens Vänner 
§ 212 Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommunstyrelsen  
 och kommunfullmäktige 2017-07-31 
§ 213 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 214 Redovisning delegationsbeslut, anställningsbevis under juni,  
 september 2017 
§ 215 Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 
§ 216 Revidering av policy för officiell flaggning i Torsås kommun 
§ 217 Ansökan om markförvärv i Övraby  
§ 218 Arbetsmiljöärende, IT-huset 
§ 219 Medborgarförslag – Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot  
 Centrum 
§ 220 Offentliga laddstationer i Torsås kommun 
§ 221 Kurser/konferenser 
§ 222 Kommunledningen informerar 
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AU § 211/17 17/KS0042  
Information från Garpens Vänner      
      
Ärendebeskrivning 
 
Sammanträdet inleds med en rundtur på Garpen. 
 
Anders Mårtensson och Conny Kalmteg informerar om föreningens 
verksamhet. 
 

Föreningens vision: 
 

 Att Garpens Fyrplats ska vara Torsås kommuns främsta turistmål samt 
vare en strategisk symbol för kommunen. 

 Att skydda och bevara den natur- och kulturhistoriska miljön för framtida 
generationer. 

 Att fortsätta erbjuda allmänheten en upplevelse i en unik natur- och 
kulturhistorisk miljö. 

 Att hålla fyren lysande. 

 Att alla elever i årskurs fem ska besöka Garpen. 
 

Föreningen Garpens Vänner föreslår två samarbetsavtal: – Ett femårigt 
fastighetsavtal på 200 000 kronor exklusive moms/år, för att omgående och 
långsiktigt komma ifatt med underhållet på fyrplatsen – En ekonomisk hållbar 
modell som på kort (år 2018) och lång sikt säkerställer och utvecklar den lokala 
skärgårdstrafiken.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Garpens Vänner. 
-----  
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AU § 212/17 17/KS0012  
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-08-31. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån  
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-08-31. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 213/17 17/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under augusti 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under 
augusti 2017. 
 

 Bergkvara 2:26, Ändrad användning från kontor tillhörande industri-
verksamhet till dagligverksamhet och boendestöd. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under augusti 2017. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 214/17 17/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under juni, september 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis 
under juni 2017. 
 
IT-chef Niklas Svensson: 
 

Namn Förvaltning/ 

Arbetsställe 

Befattning Anställningstid 

Robert 
Blomberg 

IT-avdelningen IT-tekniker 
Nystartsjobb 

Tidsbegränsad, 
170801 – 180201 

 
Kommunutvecklare Sofie Nyström: 

 
Inger 
Petersson 

Kommunlednings-
kontoret 

Receptionist
/Serviceväg-
ledare 

Tidsbegränsad, 
170904 - 171231 

 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings-  
     bevis under juni, augusti 2017. 
-----    
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 215/17   16/KS0147 
Komplettering, Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-11-29 § 248 att godkänna och anta upprättad 
dokumenthanteringsplan. 
 
Förslag på kompletteringar till antagen dokumenthanteringsplan: 
 

 Klagomål. 

 Protokoll/mötesanteckningar. 

 Enkäter, egen sammanställning/rapport. 

 Vigsel protokoll/intyg. 

 PuL-administration. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisade kompletteringar i dokumenthanteringsplan för Torsås  
     kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 216/17   17/KS0124 
Revidering av policy för officiell flaggning i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-12-12 § 147 att godkänna och anta upprättad 
policy för officiell flaggning i Torsås kommun. 
 
Kompletteringar till flaggpolicy: 

 

 Flaggning vid kommunhuset när någon av kommunens invalda förtroende-
valda i fullmäktige/revision/nämnder och styrelse avlidit. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna redovisad komplettering i policy för officiell flaggning i Torsås 
     kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 15   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-05 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 217/17 
AU § 198/17    17/KS0111 
Ansökan om markförvärv i Övraby 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Gunnel och Robert Westberg, Örebro föreligger en skrivelse daterad 
2017-06-11 om att förvärva del av Övraby 1:14. Området är ej planlagt och är 
cirka 515 kvm samt ligger mellan fastigheterna Övraby 7:7 och Övraby 7:4. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-08-15: 
 
att inhämta mer information om den berörda marken på del av Övraby 1:14. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att sälja marken på del av Övraby 1:14 med hänvisning till att den 
     berörda marken, är tänkt som en utfart från planlagt område. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 218/17 
Arbetsmiljöärende, IT-huset  17/KS0125 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rapport daterad 2017-08-31 föreligger avseende fuktinventering av källare och 
markplan på fastigheten Torsås 53:9, Kalmarvägen 6. 
 
Vidare hantering: 
 

 Vattenskada i kök och krypgrund 

 Klimat och mikrobiell lukt i källare och krypgrund 

 Avvikande lukter på markplan. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att till nästkommande kommunstyrelse ta fram 
     kostnader för att riva IT-avdelningens nuvarande hemvist på Kalmar- 
     vägen 6 alternativt en budgetkalkyl för en eventuell renovering, 
 
att uppdrag åt kommunchefen att utreda möjligheter till att flytta IT- 
     avdelningen till Torsås Bostads AB:s/Torsås Fastighets AB:s nuvarande 
     lokaler. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchefen att riva IT-villan (fastigheten Kalmarvägen 6),  
 
att uppdra åt kommunchefen att inom ramen för projektet kommunhusens 
     sammanbyggnad utöka marken bakom ”nya kommunhuset” med marken 
     där IT villan står jämte därvid se över helheten av markens användning till  
     parkering/angöring.  
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
IT-avdelningen 
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AU § 219/17 
KF § 8/14  14/KS0029 
Medborgarförslag – Gång- och cykelväg från Karlskronavägen 
mot centrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Margareta Kus, Torsås med förslaget att 
planera en gång- och cykelväg ända fram till torget i Torsås från Karlskrona- 
vägen, en fortsättning vid bron mot centrum. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Gång- och cykelväg från Karlskronavägen  
     mot centrum till tekniska nämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun-
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-09-05 
 
Tekniska nämndens bedömning/beslut 2017-08-15 § 28: 
 
En förlängning av gång- och cykel-vägen längs lv 513 fram till Torget är en 
viktig länk för att få ett sammanhängande gång-och cykelnät i Torsås. 
 
Under våren 2017 har kontakten återupptagits med Trafikverket och ett avtal 
har tagits fram kring byggnationen.  
 
För att täcka kostnaden beslutar Tekniska nämnden att omfördela överskotts-
pengar från projektet med ny väg på fastigheten Lövsångaren till gång- och 
cykelväg utmed Karlskronavägen. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslaget – Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot  
     centrum med hänvisning till tekniska nämndens bedömning/beslut  
     2017-08-15 § 28, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 220/17 
AU § 16/16   15/KS0245 
Skrivelse gällande offentliga laddstationer i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson och Ernie Lennartsson för Torsås Naturskyddsförening har 
kommit in med en skrivelse daterad 2015-11-30 gällande offentliga 
laddstationer i Torsås kommun. 
 
Idag förefaller det inte finnas en enda offentligt laddstation i Torsås kommun, 
naturligtvis ohållbart i nuvarande situation. Därför föreslås att kommunen 
skyndsamt tar initiativ i frågan om nämnda infrastruktur.  
 
Naturskyddsföreningen är behjälplig med passande insatser.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-01-19: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag till svar på inlämnad  
     skrivelse gällande offentliga laddstationer i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottets beredning 2017-09-05 
 
Kommunchef Håkan Petersson och Klimat- och energisamordnare 
Annika Persson Åbergs svar daterat 2017-08-28 på skrivelsen: 
 
Torsås kommun har som mål att bli fossilfritt till 2030.  
Laddinfrastrukturen för eldrift är ett sätt att minska koldioxidutsläppen från 
transportsystemet.  
 
Ägare av en elbil har inte samma behov som en ägare av bil med förbrännings-
motor. Den främsta laddningen av elbil sker i hemmet när ägaren inte är behov 
av bilen, samtidigt som räckvidden kraftigt har ökat för elbilen. I dagsläget 
finns det ladd hybridbilar som klarar upp till 5 mil på en full laddning samt rena 
elbilar som klarar räckvidder på en laddning upp till 50 mil. Infrastruktur för 
elbilsdrift behöver byggas ut för de boende som saknar tillgång till eget eluttag, 
arbetspendlare samt till stödladdning för besökare i kommunen.  
 
Torsås kommun har ansökt om pengar från Klimatklivet, det är ett stöd från 
Naturvårdsverket för att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till ett 
fossilfritt Sverige 2050. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 220/17, Skrivelse gällande offentliga laddstationer 
i Torsås kommun 
 
Kommunen har ansökt om att bygga ut ladd-infrastrukturen med 11 ladd-
stationer varav en är snabbladdare. Dessa ska vara på plats innan 2018 är slut. 
Laddstationerna ska vara utspridda i kommunen och kommer att täcka upp 
behovet för de som stannar på samma plats en längre tid eller väljer att 
stödladda för att ta sig vidare till nästa destination. En snabbladdare som fyller 
upp bilens batteri på ca 30 minuter, kräver ett samarbete med kommunens 
näringsliv för att få till. Denna kontakt ska tas snarast för att se om intresset 
för att få till en snabbladdare i kommunen finns.  
 
När ladd-infrastrukturen finns på plats finns det mycket att göra för att få 
kommunens invånare att inse att elbilen är ett alternativ även för en Torsås bo. 
Samt att marknadsföra kommunen som elbilsvänlig. Kommunen har 
uppdraget att informera, men kommunen kan behöva hjälp med att sprida 
informationen och hitta ambassadörer som ser till att förändringen till en 
fossilfri kommun kan ske.  
 
Förslag till beslut 
- att anta förslaget svar på inkommen skrivelse såsom sitt eget.  
- att härmed anse skrivelsen som besvarad. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på skrivelsen gällande offentliga ladd- 
     stationer samt  
 
att härmed anses skrivelsen som besvarad, 
 
att bjuda in klimat- och energisamordnare Annika Persson Åberg för en 
     information i ärendet.  
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
Klimat- och energisamordnare 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 15   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-05 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 

 
 
AU § 221/17   17/KS0003 
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Regiondagar 2017, 18-19 oktober 2017, Hultsfred. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Henrik Nilsson Bokor, S, Martin Kirchberg, SD, Roland  
     Swedestam, S, Johan Petersson, L och kommunchef Håkan Petersson   
     medverkar vid regiondagarna 2017 i Hultsfred, 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade kurser/ 
     konferenser. 
----- 
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AU § 222/17   17/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Samverkansavtal avseende tjänst som folkhälsosamordnare mellan 
Emmaboda och Torsås kommun. 

 Avsiktsförklaring för samarbete mellan Kalmarsund Promotion och Torsås 
Företagscentrum.  

 Besök av landshövdingen, 2017-09-20 13.30 – 16.30.  
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor informerar om: 
 

  Länsmiddag på residenset. 

  Sammanträdestider 2018, Primärkommunala nämnden. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna samverkansavtalet avseende tjänst som folkhälsosamordnare 
     mellan Emmaboda och Torsås kommun samt 
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut, 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen   
 
 
 
 
 
 


