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Plats och tid Ekbackssalen i Torsås, 2013-01-29, 17.30 – 20.30     
   
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Anita Borg, C tjänstgörande ersättare för Eva-Kristina Berg, C 
 Christofer Johansson, C 
 Irma Folkesson, C tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C 
 Mona Magnusson, M § 1-5, 7-29  
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M § 6 
 Mats Olsson, KD 
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
 Sören Bondesson, S      
 Ann-Britt Mårtensson, S      
 Kerstin Ahlberg, TP 
   
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista, bilaga 1 
    
  
Utses att justera Henrik Nilsson Bokor, S  
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2013-01-31  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 1 - 29   

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Henrik Nilsson Bokor         
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsen   

 
Sammanträdesdatum 

 
2013-01-29 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-01-31  Datum för anslags 
nedtagande 

2013-02-22 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista          Bilaga 1 
 
  Närvarande § 
Nina Melin, socialchef 2 
Maria Karlsson, C ordförande bildningsnämnden 2 
Kjell Mattsson, KD 1:e vice ordförande i bildnings- 
nämnden 

  
2 

Lisbeth Kromnow vikarierande förvaltningschef 2 
Jonas Persson, controller 2 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare 1-29 
Ewy Svensson, M ej tjänstgörande ersättare 1-5, 7-14 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 1 - 29 
 
§ 1 Föregående sammanträdesprotokoll 2012-12-18  
§ 2 Uppföljning budgetbeslut 
§ 3 Inlösen av reverslån 
§ 4 Placering av överskottslikvid 
§ 5 Beslutsattestanter 2013 
§ 6 Medarbetarundersökning 2012  
§ 7 Kommunstyrelsens internbudget 2013 
§ 8 Uppförande av LED-skyltar 
§ 9 Anskaffande av översvämningsbarriärer till skydd mot höga  
 Vattenflöden 
§ 10 Nyckeltal/indikatorer i kommunens miljöbokslut 
§ 11 Korrespondensgymnasiets framtid, upphandling konsult 
§ 12 Köpekontrakt, del av Bergkvara 2:1 
§ 13 Nyttjanderätt på del av Ragnabo 3:28 
§ 14 Möre Hotell 
§ 15 Kommunledningen informerar 
§ 16 Hamntillstånd Mellankajen och Norra Kajen  
§ 17 Representant till styrgrupp, folkhälsopolitisk plan i Kalmar län 
§ 18 Samverkansavtal, Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB  
 (FTI) 
§ 19 Skrivelse gällande Gula villan 
§ 20 Vindkraftsetablering i kommunen 
§ 21 Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad 
§ 22 Fördjupad översiktsplan för Nybro stad 
§ 23 Redovisning delegationsärende 
§ 24 Anmälan arbetsutskottet 2012-12-18 och 2013-01-08, personal- 
 utskottet 2012-12-11 
§ 25 Underhåll kommunens fastigheter 
§ 26 Muddring Ängaskär, Marktillstånd 
§ 27 Revisionsrapport – Granskning av administrativa processer 
§ 28 Revisonsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 29 Samlad ledningsorganisation 
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KS § 1/13 13/KS0020 

Föregående sammanträdesprotokoll                     
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2012-12-18. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 2/13 
KS § 307/12 
AU § 370/12 
AU § 366/12   12/KS0053 
Uppföljning budgetbeslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C föreslår ett extra arbetsutskott för uppföljning 
av budgetbeslutet. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar att bildningsnämndens ordförande, 1.e och 2:e vice 
ordförande samt förvaltningschef redogör för kommunstyrelsen 2012-12-18 
vad som gjorts efter att budgetramarna lämnats ut till nämnderna. Detta med 
anledning av att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att ett extra sammanträde med arbetsutskottet med anledning av uppföljning av  
     budgetbeslut blir 2012-12-18 klockan 13.00, 
 
att till sammanträdet bjuda in ordförande, 1.e och 2:e vice ordförande och  
     förvaltningschef i bildningsnämnden och socialnämnden för att utöva  
     uppsiktsplikt på bägge nämnderna. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-12-18 
 
Från socialnämnden medverkar socialchef Ninna Melin, ordförande Ewy 
Svensson, M, områdeschef för Individ- och familjeomsorg Jan Ekdahl och 
ekonom Torsten Karlsson. 
 
Verksamheter som det pågår översyn på inför 2013 års budget: 
 
• Hemtjänstärende 
• Granskning av hemtjänsten inför Lagen om valfrihet (LOV) 
• Resursfördelningssystem 
• Lokalerna på Sophiagården, bland annat annan verksamhet i del av fastig- 

heten 
• LSS-verksamheten 
• Mer delaktighet i budgetuppföljningen 
• Försörjningsstöd 
• Ekonomiskt bistånd. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 2/13, Uppföljning budgetbeslut 
 
Från bildningsnämnden medverkar vikarierande bildningschef Lisbeth 
Kromnow, ordförande Maria Karlsson, C, 1:e vice ordförande Kjell Mattsson, 
KD och controller Jonas Persson. 
 
Jonas Persson redovisar tidplanen för budgetarbetet i bildningsnämnden, 
budget 2012, inför budget 2013 samt genomförbara besparingar för 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-18: 
 
att notera informationen, 
 
att ärendet återkommer igen på kommunstyrelsen 2012-12-18. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18 
 
Kommunstyrelsens ledamöter delges av representanter i socialnämnden och 
bildningsnämnden samma redovisning som lämnats på arbetsutskottet under 
dagen. 
  
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Kerstin Ahlberg, TP yrkar att 
socialnämnden och bildningsnämnden återkommer i kommunstyrelsen  
2013-01-29 med en redovisning av de beslut som tagits för att komma ner till 
tilldelad budgetram. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18: 
 
att socialnämnden och bildningsnämnden återkommer i kommunstyrelsen  
     2013-01-29 med en redovisning av de beslut som tagits för att komma ner  
     till tilldelad budgetram. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-01-29 
 
Från socialnämnden medverkar socialchef Ninna Melin och ordförande Ewy 
Svensson, M. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 2/13, Uppföljning budgetbeslut 
 
Verksamheter som det pågår översyn på inför 2013 års budget: 
 
• Hemtjänstärende 
• Granskning av hemtjänsten inför Lagen om valfrihet (LOV) 
• Lokalerna på Sophiagården, bland annat annan verksamhet i del av fastig- 

heten samt övriga lokaler 
• Försörjningsstöd 
• Effektivitetsmätningar. 
 
Från bildningsnämnden medverkar vikarierande bildningschef Lisbeth 
Kromnow, ordförande Maria Karlsson, C, 1:e vice ordförande Kjell Mattsson, 
KD och controller Jonas Persson. 
 
Jonas Persson redovisar beslutade besparingar 2013 i bildningsnämnden. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Kerstin Ahlberg, TP yrkar en 
återredovisning vid nästa kommunstyrelse eftersom man inte anser att 
effekterna av resterande 3 mkr inte är tillräckligt specificerade i bildnings-
nämndens besparingar. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att redovisningen noteras samt att vi nu övergår till 
ordinarie budgetuppföljningar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S med fleras 
yrkande och Håkan Algotsson, C yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Håkan Algotsson, C yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotsson, C yrkande och nej = enligt 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen 
har sålunda beslutat att redovisningen noteras samt att vi nu övergår till 
ordinarie budgetuppföljningar. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 2/13, Uppföljning budgetbeslut 
 
Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C Anita Borg, C X         
Christofer Johansson C       X         
Marcus Johansson C Irma Folkesson, C X         
Mona Magnusson M       X             
Mats Olsson KD       X             
Roland Swedestam S         X       
Henrik Nilsson Bokor S         X       
Sören Bondesson S         X       
Ann-Britt Mårtensson S     X       
Kerstin Ahlberg TP         X       
Håkan Algotsson C       X         

 Summa 6 5  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen samt  
 
att övergå till ordinarie budgetuppföljningar. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S, Henrik Nilsson Bokor, S, Sören Bondesson, S, Ann-
Britt Mårtensson, S och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig till förmån för sitt 
egna yrkande. 
-----  
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KS § 3/13 
AU § 20/13 
AU § 346/12 
AU § 335/12   12/KS0053 
Inlösen av reverslån 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB informerar 
på kommunstyrelsen 2012-10-30 om hur bostadsbolaget påverkas av att räntor 
på interna lån för kommunägda bolag slopas vid årsskiftet. 
 
Kommunreversen för Torsås Fastighets AB är vid årsskiftet cirka 80,8 mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in styrelsen för Torsås Fastighets AB till 
arbetsutskottet för att vidare diskutera ärendet. 
 
Ärendet utgår med anledning av att bostadsbolaget har besiktning av deras 
fastighet på Allfargatan idag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-12-04 
 
Magnus Andersson VD och Jörgen Johansson ordförande i Torsås Bostads 
AB/Torsås Fastighets AB informerar om hur bostadsbolaget påverkas av att 
räntor på interna lån för kommunägda bolag slopas vid årsskiftet. 
 
Arbetsutskottets beslutar 2012-12-04: 
 
att ekonomichefen undersöker förutsättningen för att eventuellt placera och  
     lösa in kommunens lån  
 
att ekonomichefen med styrelsen i bostadsbolaget gällande räntor på internlån, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
 
Fortsättning 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 57  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-01-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 3/13, Inlösen av reverslån 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Ekonomichef Kent Frost föreslår: 
 
att Torsås Fastighets AB som ersättning för reverslån från Torsås kommun 
övertar följande lån från kommunen på totalt 78 400 tkr: 
 
Lån 38067, 20 500 tkr 
Lån 53215, 5 000 tkr 
Lån 47809, 14 000 tkr 
Lån 47810, 14 200 tkr 
Lån 48651, 24 700 tkr, 
 
Resterande skillnad upp till gällande reverslån 2 486 tkr löses av Torsås 
Fastighets AB kontant på omskrivningsdagen. 
 
att borgensavgift på 0,25 procent ska tas ut av Torsås Fastighets AB för 
övertagna lån på 78 400 tkr, 
 
att för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låneför- 
     pliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 130 mkr. 
  
Arbetsutskottets föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB som ersättning för reverslån från Torsås kommun  
     övertar lånen med nummer 38067, 53215, 47809, 47810 och 48651, totalt  
     78 400 tkr samt 
 
att resterande skillnad upp till gällande reverslån 2 486 tkr löses av Torsås  
     Fastighets AB kontant på omskrivningsdagen, 
 
att en borgensavgift på 0,25 procent tas ut för Torsås Fastighets AB enligt  
     beslut i kommunfullmäktige 2012-11-12 § 154 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låneför- 
     pliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 130 mkr, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 3/13, Inlösen av reverslån 
 
att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av kommun- 
     fullmäktige eller kommunstyrelsen skall undertecknas av kommunstyrelsens  
     ordförande, eller vid förfall för denne, av 1:e vice ordförande och kontra- 
     signeras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av kommunchefen.    
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB som ersättning för reverslån från Torsås kommun  
     övertar lånen med nummer 38067, 53215, 47809, 47810 och 48651, totalt  
     78 400 tkr samt 
 
att resterande skillnad upp till gällande reverslån 2 486 tkr löses av Torsås  
     Fastighets AB kontant på omskrivningsdagen, 
 
att en borgensavgift på 0,25 procent tas ut för Torsås Fastighets AB enligt  
     beslut i kommunfullmäktige 2012-11-12 § 154 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låneför- 
     pliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 130 mkr, 
 
att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av kommun- 
     fullmäktige eller kommunstyrelsen skall undertecknas av kommunstyrelsens  
     ordförande, eller vid förfall för denne, av 1:e vice ordförande och kontra- 
     signeras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av kommunchefen, 
 
att ekonomichef Kent Frost bemyndigas att använda del av överskottslikviden 
     för att återbetala kvarvarande lån på 10 mkr till Kommuninvest.  
-----   
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 4/13 
AU § 21/13   12/KS0053   
Placering av överskottslikvid   
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost förslår att överskottslikvid efter inlösen av reverslån 
och intäkter från anslutningsavgifter VA söder Bergkvara placeras i KLP. 
 
Arbetsutskottets föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att överskottslikvid efter inlösen av  
     reverslån och intäkter från anslutningsavgifter VA söder Bergkvara placeras  
     i KLP.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att överskottslikvid efter inlösen av  
     reverslån och intäkter från anslutningsavgifter VA söder Bergkvara placeras  
     i KLP.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 57  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-01-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
KS § 5/13 
AU § 22/13   13/KS0018 
Beslutsattestanter 2013  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2013-01-01: 
 

Driftbudget   

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 
1100 Kommunchef Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost 
1102 Kansliadministratör Yvonne Nilsson Kommunchef Jan Darrell 
1120 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 
1130 Personalchef Per Lindberg Personalsekreterare Kenth Norrman 
1150 Turistansvarig Lise-Lotte Gustavsson Kommunchef Jan Darrell 
912 Finansförvaltningen Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

    
Vid förfall för ordinarie attestant samt ersättare beslutsattesterar i första hand kommunchef Jan Darrell  
Och i andra hand ekonomichef Kent Frost alla ansvarsområden. 
Lise-Lotte Gustavsson tjänstledig till och med 2013-08-19, vikarie Ann-Sofie Gränefeldt. 

 
Investeringsbudget  

Projekt Beskrivning Attestant Ersättare 
 
1111 Bredband Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 
1112 Datautrustning Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 
1256 Kommunal ledningsplats Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost 
1899 Kommunstyrelsen oför-  Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost 
                delat, markköp                   

  
Balanskonton som är kopplade till:  

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 
11 Kommunchef Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost 
112 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 
1121 Redovisningsekonom Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1122 
Ekonomiassistent, 
Kassa/bank Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell 

1124 
Ekonomiassistent, 
remittering Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1132 Lönehandläggare 1 Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 

   

Lönehandläggare Mona Magnusson 
Personalchef Per Lindberg 
Personalsekreterare Kent Norrman 

1133 Lönehandläggare 2 Birgitta Eriksson Lönehandläggare Carina Johansson 
   Lönehandläggare Mona Magnusson 
   Personalchef Per Lindberg 
         Personalsekreterare Kenth Norrman 
Fortsättning 
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                          Fortsättning § 5/13, Beslutsattestanter 2013  

    
1134 Lönehandläggare 3 Mona Magnusson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
   Lönehandläggare Carina Johansson 
   Personalchef Per Lindberg 
   Personalsekreterare Kenth Norrman 
912 Finansförvaltningen Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

    
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2013-01-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2013-01-01. 
-----  
Sändlista 
Berörda beslutsattestanter 
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KS § 6/13 
PU § 65/12 
PU § 45/12 
PU § 42/12 
PU § 8/12 12/KS0022 
Medarbetarundersökning 2012      
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Per Lindberg informerar att det är tre år sen förra medarbetar-
undersökningen gjordes. Enligt tidigare beslut ska en medarbetarundersökning 
göras vart tredje år. 
 
Personalutskottet beslutar 2012-08-21: 
 
att den medborgarundersökning som nu kommer att göras ska var så pass 
     avancerad så att man efteråt kan göra en analys av resultatet. 
 
Personalutskottets behandling 2012-10-02 
 
Personalchef Per Lindberg redovisar tidplanen för kommande medarbetar- 
undersökning. 
 
Personalutskottet beslutar 2012-10-02: 
 
att notera informationen. 
 
Personalutskottets behandling 2012-12-11 
 
Personalchefen redovisar resultatet av medarbetarundersökningen för samtliga 
förvaltningar inom Torsås kommun. 
 
Utav 586 har 501 svarat på undersökningen, vilket ger en svarsfrekvens på 85 
procent. 
 
Personalutskottet föreslår 2012-12-11 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
för att kunna arbeta vidare med resultatet av enkäten, avsätta medel i  
kommunstyrelsens internbudget 2013, för att förlänga personalsekreterarens  
tjänst. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 6/13, Medarbetarundersökning 2012 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-01-22 
 
Jäv 
 
Mona Magnusson, M meddelar jäv och deltar inte i ärendet och Ewy Svensson, 
M inträder som ersättare.  
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar avslag på personalutskottets förslag till beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S yrkande och 
personalutskottets förslag till beslut finner han att kommunstyrelsen beslutar 
enligt personalutskottets förslag till beslut. 
 
Vid votering där ja = enligt personalutskottets förslag till beslut och nej = 
enligt Roland Swedestam, S avslagsyrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen 
har sålunda beslutat att avsätta medel i kommunstyrelsens internbudget 2013, 
för att anställa personalsekreteraren för att han tillsammans med cheferna ska 
förbättra resultatet av medarbetarundersökningen 2012. 
 
Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C Anita Borg, C X         
Christofer Johansson C       X         
Marcus Johansson C Irma Folkesson, C X         
Mona Magnusson M Ewy Svensson      X             
Mats Olsson KD       X             
Roland Swedestam S         X       
Henrik Nilsson Bokor S         X       
Sören Bondesson S         X       
Ann-Britt Mårtensson S     X       
Kerstin Ahlberg TP         X       
Håkan Algotsson C       X         

 Summa 6 5  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 6/13, Medarbetarundersökning 2012 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avsätta medel i kommunstyrelsens internbudget 2013, för att anställa  
     personalsekreteraren för att han tillsammans med cheferna ska förbättra  
     resultatet av medarbetarundersökningen 2012. 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga 1. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KS § 7/13 
AU § 23/13   12/KS0053 
Internbudget Kommunstyrelsen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag till internbudget 2013 för 
kommunstyrelsen.  
  
Arbetsutskottets föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisat förslag till internbudget 2013 för kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att fastställa redovisat förslag till internbudget 2013 för kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 8/13 
AU § 24/13 
AU § 72/12 
KS § 353/11 
KS § 351/11 
AU § 326/11 
AU § 274/11 
AU § 178/11 11/KS0017 
Uppförande av LED-skärmar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lise-Lotte Gustafsson, turismansvarig initierar frågan om att sätta upp skyltar 
som välkomnar turisterna när de kommer till Torsås kommun. Fyra stycken 
skyltar vid infarterna till kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-24: 
 
att turismansvarig upprättar ett färdigt koncept på skyltar infattande samtliga  
     kostnader samt 
 
att återkommer till arbetsutskottet för en redovisning.  
 
Arbetsutskottet behandling 2011-09-13: 
 
Lise-Lotte Gustafsson, turismansvarig redovisar inkomna offerter gällande 
infartsskyltar med placering norr och söder om samhället vid E22. 
 
Palmér design & konstruktion, 84 000 kronor, moms tillkommer  
Jan Olsson Form & Illustration AB, 21 500 kronor, moms tillkommer. 
 
Karl-David och Aria från MediaSken AB informerar om sin idé att synas 
genom modern dynamisk teknik. Deras arbete är att installera, driftsätta och 
underhålla digital bildvisningsteknik med LED-skärmar i alla former och 
storlekar för inom- och utomhusbruk. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-13: 
 
att uppdra åt turismansvarig Lise-Lotte Gustafsson undersöka om  
     upphandlingen av skyltarna ligger inom de regler som gäller vid offentlig  
     upphandling samt 
 
att ta fram offerter på, en skylt södra infarten på E22 alternativ två skyltar  
     södra och norra infarten på E22,  
 
att återkomma med en redovisning av de inkomna offerter till arbetsutskottet. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 8/13, Uppförande av LED-skärmar 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-10-18 
 
Förslag på samarbetsavtal mellan Torsås kommun och MediaSken AB samt 
MediaSken AB:s etiska riktlinjer för reklambudskap på digitala skärmar. 
föreligger. 

  

MediaSken AB erbjuder sig att installera digitala LED-skärmar vid nedan 
specificerade infarter till kommunen. Skärmarna kommer att ha en storlek på 
vardera cirka 2,3 x 1,7 meter och således total bildyta på cirka 4 kvadratmeter. 
Skärmens underkant är placerad cirka 2 m ovanför marken. Upplösning, teknik 
och drift kommer att anpassas till de förhållanden som erbjuds på plats. 
Beräknad livslängd för varje skärm är cirka 8-10 år.  
 
MediaSken har för avsikt att söka bygglov på två fastigheter i Torsås kommun, 
det är på dessa platser det i första hand planeras för installation. Dessa 
återfinns på väg E22:s södra samt norra infarter till Bergkvara samhälle.  
 
MediaSken AB erbjuder sina annonsörer 30 budskap á 8 sekunder per skärm. 
  
Torsås Kommun förbinder sig härmed att under avtalets giltighetstid köpa 
årsabonnemang för nio budskap per skärm, från och med datum för driftstart.  
 
Torsås Kommun erhåller rabatterat pris för dessa årsabonnemang enligt 
följande:  
 
År 1: 17 800 kronor, exklusive moms per budskap och skärm  

År 2 och följande år: 3 000 kronor, exklusive moms per budskap och skärm  
 

Från och med det datum då erforderliga tillstånd för installation och drift 
erhållits, ska installation påbörjas inom 3 månader och driftstart skall påbörjas 
inom 6 månader.  
 
Avtal gäller under fem år från och med det datum båda parterna skrivit under 
det. Avtalet förlängs automatiskt med fem år i taget om skriftlig uppsägning ej 
skett senast tolv månader före avtalets utgång. Vid förlängning omförhandlas 
prisvillkoren. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-10-18: 
 
att ärendet återkommer efter att man tagit ställning om kommunstyrelsens  
     interbudget för 2012 samt efter en översyn av det upprättade samarbets- 
     avtalet med MediaSken AB gällande LED-skärmar. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 8/13, Uppförande av LED-skärmar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30: 
 
att tillsvidare avstå från att köpa in LED-skärmar och återkomma när inköps- 
     stoppet har upphävts.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-06: 
 
att ärendet gällande LED-skärmar överlämnas till budgetberedningen, inför  
     budgetarbetet 2013. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22: 
 
Kommunchef Jan Darrell föreslår att kommunen avstår från att köpa in LED-
skärmar eftersom kostnadsbilden har förändrats och inlämnat förslag på 
samarbetsavtal mellan Torsås kommun och MediaSken AB inte gäller längre. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att köpa in LED-skärmar.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att köpa in LED-skärmar.  
----- 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 9/13 
AU § 15/13 12/KS0088 
Anskaffande av översvämningsbarriärer till skydd mot höga 
vattenflöden, Bruatorpsån 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bruatorpsån har vid olika tillfällen svämmat över vid höga vårflöden och vid 
häftig nederbörd. 
 
Räddningstjänsten har gjort insatser enligt lagen om skydd mot olyckor för att 
rädda liv och egendom. 
Dessa räddningsinsatser är och skall vara tillfälliga. Det finns i lager sandsäckar 
och pumpar samt elverk för att driva dessa, men dessa material är just för 
tillfälliga åtgärder. Vid större insats behövs mer och annan material och där kan 
händelsen övergå i en extraordinär händelse; när de egna resurserna inte 
förslår. 
 
Säkerhetssamordnare Hans Erlandsson föreslår att Torsås kommun köper in 
100 meter barriär Standard H80 från företaget Inero AB för en kostnad av 
cirka 100 000 kronor samt att Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
får i uppdrag att införskaffa, förvalta och underhålla barriären. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att anslå 100 000 kronor i kompletteringsbudgeten för inköp av 100 meter  
     barriär Standard H80 från företaget Inero AB samt  
 
att Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås får i uppdrag att  
     införskaffa, förvalta och underhålla barriären. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anslå 100 000 kronor i kompletteringsbudgeten för inköp av 100 meter  
     barriär Standard H80 från företaget Inero AB samt  
 
att Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås får i uppdrag att  
     införskaffa, förvalta och underhålla barriären. 
-----   
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås   
Ekonomiavdelningen 
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KS § 10/13 
AU § 1/13 
AU § 348/12 
AU § 281/12 12/KS0074 
Nyckeltal/indikatorer i kommunens miljöbokslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Indikatorer är verktyg för uppföljning av vår utveckling och måluppfyllelser 
inom kommunen. 
 
Förslag som föreligger på nyckeltal/indikatorer har en direkt koppling till vår 
strategikarta 2012-2014, med visionen ”Ett gott liv i en livskraftig kommun”.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-16: 
 
att inhämta nyckeltal för att mäta energieffektiviteten i gatubelysningen samt en  
     uppskattning på arbetstiden för att upprätta miljöbokslut. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-12-04 
 
Från Annika Persson Åberg, klimat- och Energisamordnare föreligger ett svar 
på arbetsutskottets beslut: 
 
Energieffektiviteten på gatubelysningen i kommunen ligger på ett medelvärde 
på 449 kWh/armatur (EON, (Söderåkra och Bergkvara) och KREAB) delas 
de upp så ligger förbrukningen på EON:s nät på 354,9 kWh/armatur och  
det som ligger under KREAB:s nät på 543,1 kWh/armatur.   
 
Beräkningen av arbetstiden beror i första han på hur många nyckeltal 
kommunen väljer att plocka fram. Upprätandet av bokslutet varje år kräver att 
berörd personalen har koll på respektive uppgifter som behövs för att få fram 
siffrorna. Siffrorna finns oftast redan men de har aldrig redovisats. Det 
kommer att ta lite längre tid de första åren att få fram detta, innan en rutin har 
skapats både på varje arbetsplats och i olika system som kan behövas för att 
underlätta framtagningen. När rutinen finns krävs det att en person 
sammanställer det vilket jag uppskattar kan ta 10 arbetstimmar, denna siffra 
baserar jag på när en rutin finns, kanske det tredje året.  
 
Vissa av de föreslagna nyckeltalen plockas redan nu fram och rutinen finns 
redan idag, finns dock vissa saker som kommunen kan göra för att underlätta 
denna framtagning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning 10/13, Nyckeltal/indikatorer i kommunens 
miljöbokslut 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Annika Persson Åberg till arbetsutskottet för mer information. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-08 
 
Annika Persson Åberg, klimat- och Energisamordnare redovisar framtagna 
indikatorer i kommunens miljöbokslut utifrån antagen strategikarta. 
 
Förslag på indikatorer: 
 
Kommunala byggnader: 
Specifik bruttoenergianvänding lokaler, (kWh per kvm) 
Specifik elanvändning lokaler, (kWh per kvm) 
 
Kommunala transporter: 
Andel miljöbilar (%) 
Energianvändning i personbilsflottan, (kWh per km)  
Fordonskilometer i tjänsten, personbil (km per årsarbetare) 
 
Kommunala inköp: 
Andelen mångd inköpt kopieringspapper (kg) 
 
Kommunala åtagande: 
Andelen pågående miljörelaterade projekt som drivs i kommunens regi 
 
Fjärrvärmeleveranser per invånare (kWh per invånare). 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ovanstående förslag på indikatorer kompletteras till kommunens miljö- 
     bokslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ovanstående förslag på indikatorer kompletteras till kommunens miljö- 
     bokslut. 
-----  
Sändlista   
Ekonomiavdelningen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 av 57  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-01-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 11/13 
AU § 32/13 
AU § 7/13 
KS § 305/12 
AU § 347/12 
AU § 341/12   12/KS0159 
Korrespondensgymnasiets framtid 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-20 § 341 att bjuda in bildningsnämndens  
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, tillförordnad bildningschef samt  
rektor Johanna Fors till arbetsutskottet 2012-12-04 med anledning av 
Korrespondensgymnasiets framtid. 
 
Rektor Johanna Fors redovisar från utredningen gällande Korrespondens- 
gymnasiets framtid. 
 
Diskuterades olika förslag på hur vi går tillväga för att få behålla 
Korrespondensgymnasiet i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2012-12-18 samt 
 
att bjuda in representant från Regionsförbundet med anledning av gymnasiets  
     framtid.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18 
 
I samband med den nya skollagen arbetades fram, förändrades villkoren för 
Korrespondensgymnasiets förordning, som ger skolan möjlighet att bedriva 
distansundervisning. Från att ha varit en förordning utan tidsbegränsning blev 
det en förordning om försöksverksamhet som tillåter intag av elever till och 
med höstterminen 2013. 
Vidare tillsattes under hösten 2011, en utredning enligt ett kommittédirektiv 
(2011:85), med syfte att klarlägga hur distansundervisning sker i Sverige idag. 
 
Slutsatsen i betänkandet menar att utredningen gjort bedömningen att distans- 
undervisning i den form som bedrivs enligt förordningen 2011:682, om 
försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås 
kommun inte bör utökas, förlängas eller permanentas. 
  
Fortsättning 
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Fortsättning § 11/13, Korrespondensgymnasiets framtid 
 
Lennart Werner från Regionförbundet i Kalmar län informerar om att 
Regionförbundet kommer att stödja Torsås kommuns strategi, i en långsiktig 
regional satsning för att få behålla Korrespondensgymnasiet i Torsås. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchefen fortsätter arbetet med att 
få hjälp med att få behålla Korrespondensgymnasiet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-08 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03 § 232 att anlita en kommunikations-
konsult vars arbete inriktas mot berörd politik samt yrkar att kommunstyrelsen 
tar kostnaderna för en konsult då detta är fråga om arbetstillfällen för hela 
Torsås kommun. 
 
Bildningsnämnden beslutar även att samtliga partier i Torsås kommun aktivt 
arbetar vidare för att påverka Korrespondensgymnasiets framtid samt att från 
Torsås kommun och Korrespondensgymnasiet sända en delegation till 
exempelvis utbildningsutskottet. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-08: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om arbetet med att få externt stöd för 
Korrespondensgymnasiets fortlevnad i Torsås kommun. 
 
Regionförbundet i Kalmar län beslutar 2012-11-22 § 233, att kansliet fortsätter 
dialogen med Torsås kommun gällande Korrespondensgymnasiets fortlevnad. 
 
Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 
att anlita konsulthjälp för att få stöd i den fortsatta processen för  
     Korrespondensgymnasiets fortlevnad i Torsås kommun. 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 av 57  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-01-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 11/13, Korrespondensgymnasiets framtid 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anlita konsulthjälp för att få stöd i den fortsatta processen för  
     Korrespondensgymnasiets fortlevnad i Torsås kommun samt 
 
att återrapportering av finansieringen ska ske till kommunstyrelsen. 
----- 
Sändlista 
Bildningsnämnden för kännedom 
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KS § 12/13 
KS § 325/12 
AU § 309/12  12/KS0167 
Köpekontrakt, Bergkvara 2:1 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Guldbolaget i Bergvara AB önskar att få förvärva mark från del av Bergkvara 
2:1 cirka 155 kvm. Marken ligger i anslutning till Lövsångaren 4. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-06: 
 
att inhämta planbestämmelserna över området samt 
 
att därefter till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18 
 
Planbestämmelser föreligger över området. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-12-2012-12-11 § 130, att föreslår 
kommunstyrelsen att in- och utfart för fastigheten Lövsängaren anordnas 
genom att nuvarande väg till fastigheterna Lövsångaren 2 och Lövsångaren 4 
förlängs så att också Lövsångaren 5 ansluts. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18: 
 
att upprätta ett köpekontrakt med Guldbolaget gällande cirka 155 kvm på del  
     av fastigheten Bergkvara 2:1, 
 
att uppdra åt tekniska nämnden att projektera en ny in- och utfartsväg som  
     sträcker sig bakom fastigheterna Lövsångaren 2, 4 och 5. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-01-29 
 
Upprättat förslag på köpekontrakt med Guldbolaget gällande cirka 155 kvm på 
del av fastigheten Bergkvara 2:1 föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt med Guldbolaget gällande cirka 155 kvm 
     på del av fastigheten Bergkvara 2:1, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     underteckna köpekontraktet. 
----- 
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KS § 13/13 
AU § 14/13 
AU § 288/12 
KS § 232/12 12/KS0107 
Nyttjanderätt på del av fastigheten Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sören Bondesson, S initierar frågan gällande beslut som tagits om att uppförda 
anordningar på allmän platsmark i Ragnabo ska tas bort senast 2012-08-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-09-25: 
 
att besikta området och därefter redovisa till arbetsutskottet 2012-10-16. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-10-16 
 
Kommunchef Jan Darrell har besiktat området och informerar om att 
uppförda anordningar inte är borttagna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-16: 
 
att bjuda in de fastighetsägare som har uppförda anordningar som inte är  
     borttagna, för att återställa tillgängligheten för allmänheten enligt upprättade 
     och godkända avtal om markdisposition. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-08 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar från möte 2012-12-12 med berörda 
fastighetsägare. På mötet överenskom att kommunens representanter 
undersöker villkoren för arrendeavtalen gällande Ragnabo 3:46 – 3:49, hur en 
planändring ska komma till stånd samt att återkomma till samtliga berörda 
fastighetsägare i området. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att genomföra någon planändring på området,  
 
att tidigare upprättade avtal gällande markdisposition, kvarstår. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att genomföra någon planändring på området,  
 
att tidigare upprättade avtal gällande markdisposition, kvarstår. 
----- Sändlista Berörda fastighetsägare  
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KS § 14/13 
AU § 45/13 
KS § 311/12 
KS § 193/12 
AU § 217/12   11/KS0187 
Möre Hotell 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-03 § 132 att inhämta besked från Möre Hotell 
om banken beviljar lån för att energieffektivisera anläggningen. 
 
Ett stort behov av översyn och teknisk renovering föreligger och ägaren har 
tagit beslut om att en övergripande översyn av hela anläggningen måste göras 
för att säkerställa driften och radikalt minska energiåtgången.  
 
MIRoTEK Elteknik föreslår tre steg att utföras under hösten/vintern 
2012/2013. Slutmålet med dessa åtgärder är att minska den nuvarande energi- 
åtgången för ventilation/värme med 15-25 %. 
 
Förslag föreligger om att ett nytt avtal tecknas mellan ägarna till Möre Hotell 
och Torsås kommun samt att hyreskostnaden ökas med 500 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-08-14: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2012-08-28 
 
Från VD Kristoffer Lindkvist, Möre Hotell föreligger nuvarande lista över 
badpriser och en redovisning över besöksfrekvensen samt intäkter för simhallen 
under perioden 2012-01-01--2012-06-30. 
 
Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen är positiva till att stödja energi-
effektiviseringen av simhallen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28: 
 
att återremittera ärendet för vidare utredning. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 14/13, Möre Hotell 
 
Kommunstyrelsen behandling 2012-12-18 
 
Kort beskrivning av förslag till framtida åtgärder för samtliga tekniska 
installationer från MiRoTEK Elteknik, Micke Rosenqvist: 
 
1. All teknisk installation (ventilation, värme, bassängreglering med mera) ses 

över i avseende underhåll samt akut åtgärdsplan för detta upprättas (detta 
är påbörjat). 

2. Under hösten kommer all styrteknisk installation att succesivt bytas ut mot 
modern dito för att optimera tillgängligheten (övervakning/styrning) samt 
maximera förutsättningarna för steg tre. 

3. Energioptimering: Hela anläggningen ses över när steg två är utfört, 
historik utvärderas samt åtgärder vidtas. Dessa kommer att beså i att de 
större drifterna (motorerna) förses med variabel drift (frekvens-
omvandlare), schemalagd drift av ventilation (ingen ventilation/minimalt 
med värme då ingen befinner sig i lokalen/rummet) med mera. 

 
Slutmålet är att med ovan åtgärder minska den nuvarande energiåtgången för 
ventilation/värme med 15-25 procent.  
 
Ombyggnad av specificerade apparatskåp, lev av nytt styrsystem och 
operatörspanel.  
Elinstallation där så krävs. 
Konstruktion, programmering med mera. 
Projektledning el, drifttagning. 
 
Total kostnad för etapp två:  
 
Arbete 160 000 kronor 
Material 230 000 kronor 
Fiber/nätverksmaterial och kontaktering 14 500 kronor. 
 
Total kostnad för etapp tre: 
 
Prissätts senare, uppskattat pris idag cirka 70 000 – 80 000 kronor. 
 
Tillkommer moms samt även extra kostnader vid tillkommande arbete samt 
reseersättning. 
 
Annika Persson Åberg, energi- och klimatrådgivare, tycker att det vore bra om 
man kunde se hela simhallens energiförbrukning. Om man frilägger hela 
anläggningen med belysning med mera så kunde man se driftskostnaden och 
även påverka driften och hyreskostnaden och samtidig kunna visa att det 
endast går till simhallen. 
Fortsättning  
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Fortsättning § 14/13, Möre Hotell 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18: 
 
att fortsätta diskussionen för att kunna energieffektivisera simhallen samt 
 
att notera inlämnad beskrivning av förslag till framtida åtgärder för samtliga  
     tekniska installationer, Möre Hotell från MiRoTEK.   
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Micke Rosenqvist från MiRoTEK Elteknik, uppskattar att kostnaden för en 
fullt ut ombyggd teknikdel för källarplanet (simhall, varmvattenberedning samt 
omklädningsrum), för att uppnå önskade/uppskattade energibesparingar 
uppgår till cirka 320 000 kronor exklusive moms, inklusive material (nya 
ställdon, ny styrutrustning, frekvensomvandlare för TA3) samt ombyggnad –
programmering – drifttagning - dokumentation. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-22: 
 
att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C, Eva-Kristina Berg, C och Roland  
     Swedestam, S fortsätter förhandlingen med Möre Hotell för att kunna  
     energieffektivisera simhallen . 
-----  
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KS § 15/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om:  
 
• Ventilationen i kommunledningskontoret. 
• Lokalutredningen. 
• Rekrytering samhällsbyggnadschef. 
• Bredbandsstrategi. 
• Avslut för Omstart Torsås. /Teknik Nod.  
• Budget 2014, översyn förbättring av styrkartan. 
• Företagsbesök 2013, Förslag på datum 28 maj, 24 september, halv dag. 
• Militärbåtarna i Bergkvara. 

 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om kostnad i samband med 
avveckling av Expot. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera informationen från kommunledningen.  
-----  
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KS § 16/13 
AU § 4/13 
AU § 367/12   12/KS0045 
Hamntillstånd Mellankajen 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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet utgår och återkommer i kommunstyrelsen 2013-02-16 efter  
     ytterligare beredning. 
-----  
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KS § 17/13 
AU § 12/13 
AU § 319/12 
AU § 267/12   11/KS0114 
Representant till styrgruppen för Folkhälsopolitisk plan i Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-03 § 136 att utse Marie Jansson, KD som 
representant till styrgruppen för Folkhälsopolitisk plan i Kalmar län. 
 
Eftersom Marie Jansson har avgått som politiker efterhör Henrik Nilsson 
Bokor, S vem som ska ersätta henne. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-18: 
 
att ärendet återkommer. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-06 
 
Henrik Nilsson Bokor, S efterhör om någon ersättare är utsedd efter Marie 
Jansson i styrgruppen för folkhälsopolitisk plan i Kalmar län. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-06: 
 
att inhämta från beredningsgruppen i socialnämnden och bildningsnämnden 
     förslag på representant till styrgruppen för folkhälsopolitisk plan i Kalmar  
     län. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-18 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2012-12-05 § 151 att förslå Henrik 
Nilsson Bokor, S som representant i styrgruppen för folkhälsopolitisk plan i 
Kalmar län. 
  
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2012-11-21 § 108 att förslå Maria 
Karlsson, C som representant i styrgruppen för folkhälsopolitisk plan i Kalmar 
län. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse Henrik Nilsson Bokor, S som representant i styrgruppen för folkhälso- 
     politisk plan i Kalmar län. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 17/13, Representant till styrgruppen för 
Folkhälsopolitisk plan i Kalmar län 
 
Kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse Henrik Nilsson Bokor, S som representant i styrgruppen för folkhälso- 
     politisk plan i Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Henrik Nilsson Bokor 
Löneavdelningen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 38 av 57  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-01-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 18/13 
AU § 8/13   12/KS0058  
Samverkansavtal, Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB 
(FTI) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB (FTI) har avtal med Kalmar- 
sundsregionens Renhållare om markupplåtelse, byggnation och underhåll av 
återvinningsstationerna i Torsås. Avtalet är uppsagt per 2012-12-31. 
 
Förslag på samverkansavtal föreligger mellan Förpacknings och Tidnings-
insamlingen AB (FTI) och Torsås kommun gällande hantering av utsorterade 
förpackningar i kartong, metall, plast, glas samt tidningar i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna samverkansavtalet med Förpacknings och Tidningsinsamlingen 
     AB (FTI) gällande hantering av utsorterade förpackningar i kartong, metall,  
     plast, glas samt tidningar i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna samverkansavtalet med Förpacknings och Tidningsinsamlingen 
     AB (FTI) gällande hantering av utsorterade förpackningar i kartong, metall,  
     plast, glas samt tidningar i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB (FTI) 
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KS § 19/13   11/KS0193  
Skrivelse gällande Gula villan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Karl-Erik Gustavsson vill tacka genom skrivelse daterad 2013-01-07, för 
kommunstyrelsens positiva beslut angående sitt medborgarförslag om 
bevarandet av Isakssonska villan även kallad Gula villan. 
 
Eftersom tidigare beslut om rivning av nämnda villa nu har ändrats till att 
behålla huset och vidta en mindre renovering samt utlokalisera kommun- 
kontorets dataservice-avdelning till Gula villan har frågan fått en mycket bra 
lösning. 
 
Kommunstyrelsens nya beslut visar att det lönas sig att skriva medborgar-
förslag och att det fortfarande finns sunt förnuft inom kommunstyrelsen 
genom att fatta ett nytt och positiv beslut i ärendet Gula villan. 
 
Heder och tack från Karl-Erik Gustavsson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att noter skrivelse daterad 2013-01-07 från Karl-Erik Gustavsson gällande  
     Gula villan.  
-----  
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KS § 20/13 
AU § 29/13 
AU § 291/12 12/KS0157 
Vindkraftsetablering i kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår med anledning av att partigrupperna påminns om eventuella 
synpunkter för att kommunstyrelsen ska kunna besluta 2013-02-26 om en 
eventuell revidering av tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 21/13 
AU § 9/13   12/KS0032  
Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den fördjupande översiktsplanen ska fungera som ett strategiskt dokument 
och underlag för kommande planering. De åtta övergripande strategierna för 
Oskarshamns stad är, mer Kalmarsund, förtätning. leva utan bil, attraktiva 
verksamhetsområden, stärkt handel, mer statsliv, utvecklad infrastruktur och 
nytt resecentrum. 
 
Synpunkter på planhandlingarna ska lämnas senast 2013-02-11 till Oskarhamns 
kommun. 
 
Planarkitekt Fredrika Ternelius lämnar följande tjänsteyttrande: 
 
Torsås kommun har inte lämnat några synpunkter under samrådsskedet. Det 
nya förslaget föranleder enligt samhällsbyggnadsförvaltningen inte någon 
annan bedömning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar understryka vikten av att Torsås 
kommun framför dess intresse av att ta del av de mellankommunala frågorna i 
de fall kommunen är berörd. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och överlämna planarkitekt Fredrika Ternelius yttrande gällande  
     fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och överlämna planarkitekt Fredrika Ternelius yttrande gällande  
     fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad.  
-----  
Sändlista 
Oskarshamns kommun 
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KS § 22/13 
AU § 10/13   12/KS0080  
Fördjupad översiktsplan för Nybro stad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med den fördjupande översiktsplanen för Nybro stad är att ge en 
helhetsbild av stadens framtida utveckling. Dokumenten är strategiskt och 
långsiktigt och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart 
samhälle för människan och miljön.  
 
Synpunkter på planhandlingarna ska lämnas till Nybro kommun, Samhälls-
byggnadsförvaltning. 
 
Planarkitekt Fredrika Ternelius lämnar följande tjänsteyttrande: 
 
Torsås kommun har inte lämnat några synpunkter under samrådsskedet. Det 
nya förslaget föranleder enligt samhällsbyggnadsförvaltningen inte någon 
annan bedömning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar understryka vikten av att Torsås 
kommun framför dess intresse av att ta del av de mellankommunala frågorna i 
de fall kommunen är berörd. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och överlämna planarkitekt Fredrika Ternelius yttrande gällande  
    fördjupad översiktsplan över Nybro stad.  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och överlämna planarkitekt Fredrika Ternelius yttrande gällande  
    fördjupad översiktsplan över Nybro stad.  
-----  
Sändlista 
Nybro kommun 
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KS § 23/13 
AU § 2/13 12/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
december 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av vikarierande bildningschef Lisbeth Kromnow fattade 
delegationsbeslut gällande personalärende under december 2012. 
 
• Fritidspedagog. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     december 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     december 2012. 
-----  
  
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 44 av 57  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-01-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 24/13 13/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2012-12-18 och 2013-01-08, personalutskottet 
2012-12-11. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 25/13 
AU § 25/13 
KF § 182/12 
KS § 295/12 
AU § 320/12   12/KS0172 
Underhåll kommunens fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S har varit och tittat på 
takläckan på Vågen i Bergkvara. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar att kommunchefen och Johnny Kullberg, Torsås 
Fastighets AB infodrar anbud på renovering av taket på Vågen. Finansiering 
sker med AFA-pengarna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-06: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-11-27 
 
Kommunchefen informerar om att Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB har 
varit och tittat på fastigheten men kan inte lämna någon kostnadsbild. 
 
VD Magnus Andersson har inte någon möjlighet att låna ut någon personal för 
att åtgärda takläckan förrän tidigast våren 2013. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-11-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att resterande AFA-medel efter genomförd kajreparation ska användas till  
     underhåll av kommunens fastigheter samt  
 
att kommunstyrelsen får i delegation att fatta beslut om vilka underhålls- 
     åtgärder som ska utföras. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-12-10: 
 
att resterande AFA-medel efter genomförd kajreparation ska användas till  
     underhåll av kommunens fastigheter samt  
 
att kommunstyrelsen får i delegation att fatta beslut om vilka underhålls- 
     åtgärder som ska utföras. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 25/13, Underhåll kommunens fastigheter 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna, att reparation av tak på Vågen upphandlas inom ramen för 
     direktupphandling. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna, att reparation av tak på Vågen upphandlas inom ramen för 
     direktupphandling. 
-----  
Sändlista 
Thomas Franzén, Vågen 
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KS § 26/13 
AU § 27/13 
KS § 313/12 
AU § 352/12   12/KS0185 
Muddring i Ängaskär, Marktillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kopia på skrivelse daterad 2012-11-16 ställd till Länsstyrelsen från Kerstin 
Ahlberg föreligger. 
 
Kerstin Ahlberg vill göra kommunen uppmärksam på en händelse i Bergkvara i 
samband med att Vision Bergkvara pumpat ur, ”muddrat och tagit bort vass i 
Ängaskär, detta utan att veta något om vilka tillstånd eller om verksamheten 
tillåtits utan att strandskyddsdispens erhållits. 
 
Massor från muddringen har lagts på ett område, fastigheten Bergkvara 2:29, 
en fin strandäng med återupptaget bete som nu pågått under cirka sex år. 
Miljöstöd har utgått för området. Markägare och miljöstödstagare är skilda 
personer.  
 
Bakgrunden är den att för cirka sex – sju år sedan tog Torsås kommun kontakt 
med mark- och djurägare för att få området betat. Kommunen bekostade 
stängsling, röjning, material samt transporter av djuren. Närboende grannar har 
hjälpt till att vattna och passa djuren, allt för att området hyser stora värden, 
både växt och djurliv. Växtarter som blåsklöver, kustarun, gulkämpar, spikört, 
rödklint, klöverärt med flera arter finns. Området är tuvigt och innehåller 
svackor som delvis översilas. En mindre del av området har fyllts ut i sin östra 
del tidigare, men som nu åter börjat etablera fin flora. Massorna fyller nu stora 
delar av detta fina område, men borde lagts på till exempel åkermark eller 
något annat område där biologiska värden inte förstörs. 
 
Från miljöinspektör Jan Andersson föreligger synpunkter daterat 2012-11-26. 
Se vidare aktbilaga. 
 
I Länsstyrelsens beslut anges att muddermassorna ska läggas upp på åkermark. 
Massorna har nu lagts upp på strandängen/betesmarken Bergkvara 2:29. 
Massornas volym synes vida överstiga i beslutet angivna 700 m3

. 

Uppskattningsvis närmare 2500 m3
. 

 
Med hänsyn till områdets strandängskaraktär med dess flora och inte minst 
risken för utlakning av näringsämnen återigen till Ängaskär/havet bör 
massorna flyttas och användas på åkermark och ej bredas ut över strandängen. 
 
Länsstyrelsen kommer att besöka området och därefter besluta i ärendet. 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 48 av 57  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2013-01-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 26/13, Muddring i Ängaskär, Marktillstånd 

 

Arbetsutskottets behandling 2012-12-04 
 
Kommunchefen informerar om att massorna är placerade där de har blivit 
anvisade. Markägarna har godkänt upplaget av massorna. Massorna ligger där 
för att rinna av och därefter ska det flyttas. Flyttningen bekostas av Vision 
Bergkvara. 
 
Länsstyrelsen har varit och besiktat upplaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att kommunchefen inhämtar mer uppgifter i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18  
 
Jäv 
 
Kerstin Ahlberg, TP meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Kommunchefen informerar om att ett sammanträffande med bland annat 
representanter från Länsstyrelsen och berörda i ärendet sker 2013-01-08. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Ordförande Håkan Algotsson/kommunchef Jan Darrell informerar från möte 
2013-01-09 med bland annat Johan Wendell och Henrik Karlsson från 
Länsstyrelsen om muddringen på Ängaskär. 
 
Muddringen är genomförd enligt plan (3 000 kvm).  Massorna är lagda för 
avvattning på gammalt upplag från tidigare muddring. Åtgärden godkänd av 
tidigare ägare Karlberg. Mindre del av massorna har flutit ut utanför tidigare 
gräns. Avsikten är att större delen ligger kvar men den del förs över till 
campingen för utfyllnad av låglänta områden. 
 
Henrik Karlsson har uppfattningen att massorna ska läggas på åkermark vilket 
inte tydligt framgår av de dokument som redovisats. Henrik anser att de 
massor som har lagts ut över det område som är klassat som betesmark med 
särskilda värden måste transporteras bort på ett sätt som gör att man kan 
återställa förutsättningarna för de växtarter som fanns där innan. 
Fortsättning   
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Fortsättning § 26/13, Muddring Ängaskär, Marktillstånd 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelen besluta: 
 
att Torsås kommun godkänner och lämnar tillstånd till, att de massor i  
     Ängaskär som hamnat på mark som klassats som betesmark, transporteras  
     och läggs på kommunens mark som utfyllnad inom Dalskärs camping- 
     området, i samförstånd med ägarna till Dalskärs Camping. 
 
Kommunstyrelen beslutar: 
 
att Torsås kommun godkänner och lämnar tillstånd till, att de massor i  
     Ängaskär som hamnat på mark som klassats som betesmark, transporteras  
     och läggs på kommunens mark som utfyllnad inom Dalskärs camping- 
     området, i samförstånd med ägarna till Dalskärs Camping. 
-----  
Sändlista 
Ägarna till Dalskärs Camping 
Vision Bergkvara 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 27/13 
AU § 35/13 
KS § 326/12 
AU § 311/12  12/KS0169 
Revisionsrapport – Granskning av administrativa processer 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska kvalitet och 
effektivitet i de administrativa processerna avseende ekonomi- löne- och 
nämndsadministration i Torsås kommun. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna beslutade revisionsplan. 
 
Enkäter har skickats ut till 51 personer från samtliga förvaltningar som haft 
möjlighet att besvara enkäterna. Av dessa har 40 personer (79 procent) 
besvarat enkäten avseende rutiner medan endast 28 personer (55 procent) har 
besvarat enkäten avseende uppskattning av tid. De ser allvarligt på att svars-
frekvensen inte blev högre vilket minskar tillförlitligheten i den granskning 
som genomförs. 
 
Efter genomförd granskning bedöms att kommunen i huvudsak har 
ändamålsenliga processer avseende ekonomi-, löne- och nämnds-
administration. Dock görs bedömningen att det finns ett antal områden med 
förbättringsmöjligheter. Främst gäller detta uppföljning mot budget samt 
nämndsadministration.  
 
Kommunstyrelsen bör snarast upprätta och fastställa en delegationsordning. 
Avsaknad av delegationsordning bidrar till stor ineffektivitet i ärende- 
hanteringen. Det är inte ändamålsenligt att kommunen saknar dokument- 
hanteringsplan och att mallen för tjänsteskrivelser saknar rubrik för 
konsekvensanaslys. 
 
Revisorerna finner det anmärkningsvärt att kommunens ansvariga tjänste- 
män lägger ner så lite tid på verksamhetsprocesser jämfört med hur mycket tid 
de lägger på administrativt arbete. 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. 
Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2012-12-31. 
Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-06: 
 
att kommunchefen upprättar ett svar till revisionen med anledning av  
     revisionsrapporten samt  
Fortsättning 
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Fortsättning § 27/13, Revisionsrapport – Granskning av 
administrativa processer Torsås kommun 
 
att därefter till kommunstyrelsen för beslut och för kännedom till kommun- 
     fullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag till svar på revisionsrapport – 
Granskning av administrativa processer i Torsås kommun. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna kommunchefens svar på revisonsrapporten som sitt eget, 
 
att överlämna revisionsrapporten samt svar till kommunfullmäktige för  
     kännedom. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna kommunchefens svar på revisonsrapporten som sitt eget, 
 
att överlämna revisionsrapporten samt svar till kommunfullmäktige för  
     kännedom.  
-----  
Sändlista  
Revisorerna 
Kommunfullmäktige  
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KS § 28/13 
AU § 36/13 
KF § 69/12 
KS § 112/12 
AU § 124/12 
AU § 53/12 12/KS0026 
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsikts-
plikt i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna, de kommunala bolagen 
och kommunalförbunden. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin 
förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning. 
 
Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens utövande av sin uppsiktsplikt är 
tillfredställande, men att den behöver systematiseras och utvecklas när det 
gäller uppföljning av verksamhetsmålen. Trots att uppsiktsplikten inte 
formaliserats fullt ut utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt, men det sker 
utifrån behov istället för systematiskt. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2012-03-20. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-14: 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att formulera ett svar på planerade  
     åtgärder utifrån revisionsrapporten – granskning av kommunstyrelsens  
     uppsiktsplikt i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Kommunchefen redovisar ett svar till revisionen gällande granskning av hur 
kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 28/13, Revisionsrapport – Granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på revisionsrapporten – Granskning av hur  
     kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på revisionsrapporten – Granskning av hur  
     kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-05-14 
 
Kerstin Hansson, S förtroendevald revisor i Torsås kommun hemställer om att 
samtliga tre rapporter som finns med på föredragningslistan ikväll, 
återremitteras för att ledamöterna ska kunna diskutera och ta ställningen på 
innehållet i rapporterna.  
 
Roland Swedestam, S påpekar att samtliga tre rapporter är ställda till berörd 
nämnd samt för kännedom till kommunstyrelsen/kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar återremiss av revisionsrapporten – Granskning av 
hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) för att 
diskutera och ta ställningen på innehållet i rapporten.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att ärendet ska avgöras i kväll eller 
enligt Lena Gustafsson, V yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Lena Gustafssons, V yrkande att återremittera ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att återremittera revisionsrapporten – Granskning av hur kommunstyrelsen  
     utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) för att diskutera och ta  
     ställningen på innehållet i rapporten, 
 
att därefter återkommer ärendet i kommunfullmäktige. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 28/13, Revisionsrapport – Granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna kommunchefens svar på rapporten samt revisionsrapporten –  
     Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll 
     (uppsiktsplikt) till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlämna kommunchefens svar på rapporten samt revisionsrapporten –  
     Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll 
     (uppsiktsplikt) till kommunfullmäktige för godkännande. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 29/13 
KS § 58/12    12/KS0033 
Samlad ledningsorganisation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-12-12 § 173 att kommunchefen får i 
uppdrag att redovisa hur en samlad ledningsorganisation skall utveckla 
styrningen av Torsås kommun med målsättningen att förebygga sektorisering  
och gränsdragningsproblematik. Uppdraget redovisas och organisationen 
fastställs vid kommunstyrelsens februarisammanträde samt 
 
att utredningen av den gemensamma ledningsorganisationen med kostnads-
beräkningar och finansieringsplan ska gå till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar uppdraget om hur en samlad lednings- 
organisation skall utveckla styrningen av Torsås kommun med målsättningen 
att förebygga sektorisering och gränsdragningsproblematik.  
 
Förslag till åtgärd: 
 
Samtliga berörda chefer är redan anställda av kommunstyrelsen. De behöver en 
uppdragsbeskrivning över vad en samlad ledningsorganisation innebär, 
 
Forum för samarbetet finns i Centrala LedningsGruppen och i Chefs-
gruppen där arbetet pågår med att utveckla helhetssynen. I budget 2013 behövs 
det tas med medel för fortsatt arbete eftersom en grupp aldrig är färdig eller 
stadigvarande. 
 
Lokalfrågan är komplex och behöver utredning. Som framgår är det olika 
aspekter och konsekvenser som behöver tas ställning till. Förslagsvis kan detta 
ingå i projektet att anpassa de två kommunhusen till en krisledningsplats, något 
kommunen fått i bidragsbeslut från Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap. 
 
Arbetet med att skapa en samlad ledningsplats vid kris kan samordnas med 
behovet av en ledningsplats vid ordinära förhållanden. Flera av åtgärderna som 
behöver vidtas i fastigheterna har naturlig koppling till ordinarie verksamheten. 
 
När kommunstyrelsens utredning om ny nämndorganisation genomförs 
behöver dess slutsatser beaktas när det gäller förvaltningschefernas ansvars- 
områden. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 58/12, Samlad ledningsorganisation 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-28: 
 
att arbeta vidare enligt kommunchefens förslag till åtgärd, 
 
att den politiska organisationen upptar överläggningar enligt beslut i kommun-  
     fullmäktige 2011-11-28 att den politiska organisationen ses över och  
     eventuellt göra om den så att det finns en kommunstyrelse och utifrån  
     denna utskott, 
 
att notera redovisningen gällande bland annat en samlad organisation. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-01-29 
 
Roland Swedestam, S initierar frågan gällande påbörjan om den politiska 
organisationsutredningen. 
 
Kommuner som har ändrat sin organisation är Mörbylånga och Högsby 
kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att kontakta Mörbylånga eller Högsby kommun  
    för ett studiebesök med anledning av ändring av deras politiska  
    organisation. 
----  
Sändlista 
Kommunchefen  
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