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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2017-05-30, 07.30  – 16.00    
        
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Susanne Rosén, S §§ 113 - 158 
 Lena Gustafsson, V 
 Mona Magnusson, M §§ 112 - 151 
 Staffan Kromnow, M tjänstgörande ersättare för Johan Petersson, L       
 Sten Bondesson, C     
 Marcus Johansson, C §§ 112 – 156, 158     
 Christofer Johansson, C    
 Martin Kirchberg, SD 
 Kent Freij, SD 
 Per Olov Karlsson, SD tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M §§ 152-158  
   
   
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista 
  
Utses att justera Christofer Johansson, C      
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2017-06-01 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 112 - 158 

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

 Justerande Christofer Johansson 

   

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Kommunstyrelsen    
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2017-05-30 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
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2017-06-01   Datum för anslags 
nedtagande 

2017-06-23 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Thomas Danielsson, ekonomichef 113–120, 151-153  

Lena Sjöstrand, tillförordnad socialchef 151 

Lena Sandgren Swartz, bildningschef 151 

Christian Lindström, tillförordnad förvaltningschef 151 

Hanna Gustafsson, tillförordnad förvaltningschef 151 

Hans Erlandsson, räddningschef 154 - 155 

Anneli Ekström, personalchef 112 – 158 

Per Olov Karlsson, SD ej tjänstgörande ersättare 112 - 151 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 112 - 146    
 
§ 112 Företagsbesök 
§ 113 Årsplan 2018, plan 2019 - 2020 
§ 114-118Taxor och avgifter 2018   
§ 119 Resursfördelningsmodell 
§ 120 Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB 
§ 121 Investeringsredovisning Torsås Fastighets AB för utnyttjad borgen 
§ 122 Minska kommunal borgen med 17 mnkr, Torsås Bostads AB 
§ 123 Årsredovisning 2016, Torsås Bostads AB  
§ 124 Årsredovisning 2016, Torsås Fastighets AB  
§ 125 Årsredovisning 2016, Torsås Fjärrvärmenät AB  
§ 126 Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommunstyrelsen  
 och kommunfullmäktige 
§ 127 Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade granne- 
 medgivande under april 2017 
§ 128 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 3 och 4, 2016 
§ 129 Fastställande av ägardirektiv, Räddningstjänstförbundet Emmaboda 

– Torsås 
§ 130 Informationsärende från Överförmyndarnämnden  
§ 131 Verksamhetsberättelse 2016, Konsument Södra Småland 
§ 132 Årsredovisning 2016, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 133 Årsredovisning 2016, Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 134 Årsredovisning 2016, Godkännande av delägarskap KSRR 
§ 135 Årsredovisning 2016, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 136 Syskonen Johanssons Stipendiefond 2017 
§ 137 Bildande av ett gemensamt Arkivcentrum 
§ 138 Sahara – idrott i centrum 
§ 139 Motion – Sahara 
§ 140 Motion – Vattenförsörjning 
§ 141 Gasledningsprojekt Nord Stream 

Ansökan enligt kontinentalsockellagen 
Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan 

§ 142 Remittering av avgränsning för miljöbedömningen av den Regionala  
 transportplanen för Kalmar län 2018-2029 
§ 143 Delgivningsärende 
 JO-anmälan, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 
 Upphandlingens ABC 
§ 144 Delgivningsärende, Revidering av delegationsordning, Kalmarsunds  
 Gymnasieförbund 
§ 145 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Diagona AB, Kisa 
§ 146 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Sydved AB,  
 Jönköping  
 

Fortsättning 
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Fortsättning Fastställd dagordning § 148 – 158 
 
§ 147 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Orica Sweden AB,  
 Nora 
§ 148 Ansökan om kameraövervakning med drönare, PEMA, Sundsvall 
§ 149 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Metria AB, Gävle 
§ 150 Fastigheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
§ 151 Aktuell information från respektive nämnd 
§ 152 Ekonomirapport, april 2017   
§ 153 Finansrapport per den 2017-04-30   
§ 154 Taxor och avgifter, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
§ 155 Flaggpolicy, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
§ 156 Kommunledningen informerar 
§ 157 Ansökan om ekonomiskt bidrag i samband med SM i golf 2017 
§ 158 Anmälan beslut, Arbetsutskottet 2017-04-25, 2017-05-02, 2017-05-16 
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KS § 112/17   17/KS0093  
Företagsbesök 2017-05-30 
 
Ärendebeskrivning 
 
Information och visning hos  
 

 Söderåkra Bil & Traktor. 

 Korslycke Bil & Allservice 

 Kommunförrådet. 
-----  
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KS § 113/17 
AU § 150/17 
AU § 123/17 
AU § 121/17 
AU § 96/17   17/KS0075 
Årsplan 2018, Plan 2019 - 2020 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar befolkningsutveckling, ram-
förändringar, skatteintäkter, driftbudget samt investeringar för 2018.  
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar tillägg med att inhämta utförligare redovisning från 
socialnämnden avseende ramförändringar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla tilläggsyrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-04-11: 
 
att inhämta utförligare redovisning från socialnämnden avseende ram- 
     förändringar, för redovisning i arbetsutskottet 2017-04-25, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2017-04-25. 
 

Arbetsutskottet/Budgetberedningens behandling 2017-04-25 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar sammanställning av nämndernas 
framställning samt regleringsavgiften i Sveriges kommuner och landsting SKL 
från februari 2016 till februari 2017. investeringar för 2017.  
 

Socialnämnden, socialchef Lena Sjöstrand, ordförande Christina 
Lönnqvist, S, 2:e vice ordförande Staffan Kromnow, S. 
 
Redovisning av socialnämndens rambudgetförslag, resursbehov 2018 – 2020 
samt placeringar Individ och familjeomsorg. 
 

Bygg- och miljönämnden, tillförordnad förvaltningschef Hanna 
Gustafsson, ordförande Hans Larsson, S. 
 
Redovisning av driftskostnadsförändringar 2018. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 113/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Bildningsnämnden, kommunchef Håkan Petersson 
 
Redovisning av volymökningar för 2018. 
 
Noteras att Henrik Nilsson Bokor, S lämnar sammanträdet. Mona Magnusson, 
M inträder som ersättare och Johan Petersson, L inträder som ersättare för 
Mona Magnusson, M.  
 

Tekniska nämnden, tillförordnad förvaltningschef Christian Lindqvist, 
ordförande Roland Swedestam, S 
   
Redovisning av driftkostnadsförändringar, skattefinansierad och affärdrivande 
verksamhet 2018. 
 

Kommunstyrelsen, kommunchef Håkan Petersson, ekonomichef Thomas 
Danielsson. 

 
Redovisning av volymförändringar 2018. 
 

Budgetberedningen föreslår 2017-04-25 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att budgetförutsättningar för 2018 års budget skall baseras på: 
 
     God ekonomisk hushållning 1 procent, 
      7 040 invånare som antagen befolkningsprognos, 
      Skatter och bidrag i nationell rapport per 27 april 2017 samt 
      50 procent, Sveriges kommuner och landstings kalkyl över regleringsavgift, 
      april 2017. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-05-02 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar de ekonomiska budget- 
förutsättningar som gäller efter Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
cirkulär per 2017-04-27. Dokumentet är uppdaterat med nya skatter och 
bidragskalkylen, april, invånarantal, hantering av regleringsavgiften, God 
ekonomisk hushållning, hur resursfördelningsmodellen nyttjats under 2016 och 
kostnadsförändringar från plan 2018. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 113/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-05-02: 
 
att notera redovisningen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-05-15 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S redovisar majoritetens (Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna) förslag till 
budget 2018, plan 2019 – 2020. 
 
God ekonomisk hushållning 
 
Resultatnivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun ändras från 2 
till 1 procent av skatter och utjämning. Därmed skall nettokostnadsandelen 
över en rullande femårsperiod inte överstiga 99 procent.  
Investeringarna skall över en rullande femårsperiod vara självfinansierade till 
50 procent.  
 
Resultatutjämningsreserven utgör buffert inför konjunkturnedgång eller vid 
större avvikelser. Reserven uppgår i nuläget till 14,5 miljoner. 

 
Resursfördelningsmodell 2018 
 
Den i kommunfullmäktige beslutade resursfördelningsmodellen justeras inför 
2018 enligt följande:  
Nivåerna i ingången av 2018 års verksamhet  
Barn i förskola: 280. Elever i grundskola:740. Elever i särskola 12.  
Hemtjänsttimmar: 86000.  
 
Inom ramen för beslutat resursfördelningssystem för volymförändringar under 
innevarande budgetår sätts ersättningsnivåerna till;  
35 000 kronor per elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring. 
65 000 kronor per barn i förskolan överstigande 10 barn förändring. 
200 000 kronor per förändrat elevantal i särskolan. 
380 kronor per timme hemtjänst överstigande 2 000 timmars förändring 
hemtjänst.  

  
Utdebitering 
 
Skatten beräknas oförändrad under planperioden på 21,43. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 113/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Internränta 
 
Internräntan fastställs till 2,5 procent. 

 
Revisionens budget 2018 
 
Föreslås vara oförändrad 500 000 kronor. 

 
Nyupplåning 
 
Kommunstyrelsen ges under 2018 rätten att öka kommunens skulder med upp 
till 25 miljoner kronor. 

 
Befolkningsprognos 2018 - 2020:  
 
2018: 7040, 2019: 7060, 2020: 7080.  

 
Resultatbudget (Tkr) 
 
2018: 3 947 
2019: 5 269    
2020: 7 117 

 
Löneökningar Budget 2018 plan 2019-2020 (Tkr) 
 
2018: 7 900, 2019: 8 200, 2020: 8 500 
 

  
Fördelning Effektiviseringskrav 2018 -2000 (Tkr) 
 
Kommunstyrelsen   -200 
Socialnämnden  -800 
Bildningsnämnden  -800 
Bygg och Miljönämnden -100 
Tekniska nämnden  -100 

 
Nya Satsningar 2018 – Efter fördelat effektiviseringskrav. (Tkr) 
 
Kommunstyrelsen 
Näringslivsutveckling   200                                             
Folkhälsa    200  
Övergångskostnader arkiv (engångskostnad 2018) 300    
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 113/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Valnämnden                       
Kostnader valår    90 
 
Tekniska Nämnden  
Skattefinansierad                                -100 
 
Socialnämnden                         
Förebyggande och tidiga insatser                    1 000 
 
Bildningsnämnden                         
Volymförändringar barn                    2 500 
 
Bygg och Miljönämnden    
Bostadsanpassningar   500 

 

 
Resultat:  
 
Budget 2018: 3 947 Plan 2019: 5 269 Plan 2020: 7 117 

 

Investeringsbudget 2018 plan 2019-2020 
 

 Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Kommunstyrelsen 20 910 12 420 6 885 

Bygg- och miljönämnden 500 600 700 

Tekniska nämnden 
Skattefinansierad 

 
8 375 

  
12 025 

 
1 875 

Tekniska nämnden  
Anläggningstaxa 

 
18 000 

 
3 700 

 
3 700 

Socialnämnden 800 800 800 

Bildningsnämnden 1 270 2 400 2 100 

Totalt 49 855 31 945 16 060 
 

  
  

 

 
Martin Kirchberg, SD och Sten Bondesson, C meddelar att de inte kommer att ta 
ställning till något beslut utan återkommer i kommunstyrelsen 2017-05-30 med eget 
förslag till budget 2018, plan 2019 – 2020. 

   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 113/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa nivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun till 1  
     procent av skatter och kommunal utjämning, 
 
att över en rullande femårsperiod ska inte nettokostnaderna överstiga 99  
     procent av skatteintäkter och kommunal utjämning, 

 
att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 
     50 procent, 

 
att fastställa kommunens internränta till 2,5 procent, 
 
att fastställa oförändrad utdebitering 21,43, 
 
att fastställa revisionens budget med 500 tusen kronor, 
 
att fastställa majoritetens förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för 
     2019 – 2020, 
 
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor, 
 
att i beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring under  
     innevarande budgetår fastställa nivån för ingången i 2018 års verksamhet  
     till, 740 elever i grundskolan, 280 barn i förskolan, 12 elever i särskolan  
     samt 86 000 timmar hemtjänst, 
 
att inom ramen för beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring  
    under innevarande budgetår fastställa ersättningsnivån till 35 000 kronor per 
    elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring. 65 000 kronor per  
    barn i förskolan överstigande 10 barns förändring, 200 tkr per förändrat  
    elevantal i särskolan samt 380 kronor per hemtjänsttimme överstigande  
    2 000 timmars förändring, 
 
att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt,  
     att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 113/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Kommunstyrelsens behandling 2017-05-30 
 
Henrik Nilsson Bokor, S redovisar en revidering av alliansens förslag till 
budget 2018: 10 elever i särskolan istället för 12 elever i särskolan. 
 
Martin Kirchbergs, SD redovisar Sverigedemokraternas förslag till budget 2018, 
plan 2019 – 2020. 
 

 Öka anslagen till kommunstyrelsen med 120 tkr för att möjliggöra 
införandet av ett oppositionsråd på deltid. 

 Minska anslaget till kommunfullmäktige med 24 tkr, vilket är besparingen 
om fullmäktigesammanträden hålls i kommunens egna lokaler. 

 Öka anslagen till socialnämnden med 4,5 mnkr för att undvika ytterligare 
nedskärningar i välfärden. 

 Använda 3,5 mnkr av resultatutjämningsreserven för att finansiera 
tillskottet till socialnämnden. 

 Minska anslagen till bildningsnämnden med 305 tkr, vilket med föreslagna 
besparingar ändå möjliggör en satsning på skolsköterskans tillgänglighet 
och andra folkhälsoinsatser med ungdomsfokus. 

 Fullmäktige antar skrivelserna i Sverigedemokraternas budget för 2018 som 
generellt ramverk för ekonomiska prioriteringar inom respektive nämnd 
och förvaltning. 

 
Christofer Johansson, C redovisar Centerpartiets förslag till budget 2018, plan 
2019 – 2020. 
 

 Avsätta till bildningsnämnden 600 000 kronor för satsning på förskole-
platser. 

 Avsätta till socialnämnden 150 000 kronor till utredning av att driva ett 
HVB-hem i kommunal regi samt om delade turer. 

 För att kompensera anslagen till bildningsnämnden och socialnämnden 
minska bygg- och miljönämndens bostadsanpassningar med 500 000 
kronor. 

 Minska kommunstyrelsens budget med 300 000 kronor (100 000 kronor 
för Kalmarsunds Gymnasieförbund och 200 000 kronor för kommunens 
näringslivsutvecklare).  

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 113/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Yrkande 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar avslag på följande i alliansens förslag: 

 att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade 
till 50 procent, 

 att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor, 

 att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har 
rätt, att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka  
kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 

 
Christofer Johansson, C yrkar att över en rullande femårsperiod ska 
investeringarna vara självfinansierade till 100 procent. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre hela budgetförslag – arbetsutskottets 
förslag till beslut, med revidering 10 elever i särskolan - Martin Kirchbergs, SD, 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018, - Christofer Johanssons, C 
Centerpartiets förslag till budget 2018. 
  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets-
utskottets förslag till beslut. 
 
Votering begärs och kommunstyrelsen har att besluta om motförslag i 
huvudvotering antingen Martin Kirchbergs, SD, förslag eller Christofer 
Johanssons, C förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Christofer Johanssons, C förslag, som 
motförslag i huvudvoteringen varvid votering begärs. 
 
Vid omröstning där ja = Christofer Johanssons, C förslag och nej = Martin 
Kirchbergs, SD, förslag, avges 3 ja-röster, 2 nej-röster samt 6 avstår. Hur var 
och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat att Christofer Johansson, C förslag som motförslag i 
huvudvoteringen.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 113/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S       X 

Susanne Rosén S    X 

Lena Gustafsson V    X 

Mona Magnusson M       X 

Johan Petersson L Staffan Kromnow, M   X 

Sten Bondesson C  X   

Marcus Johansson C  X   

Christofer Johansson C  X   

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S       X 

 Summa 3 2 6 

 
I huvudvoteringen blir arbetsutskottets förslag till beslut, med revidering 10 
elever i särskolan ja-proposition och Christofer Johanssons, C förslag nej-
proposition. 
 
Vid omröstning där ja = arbetsutskottets förslag till beslut och nej = Christofer 
Johanssons, C förslag, avges 6 ja-röster, 3 nej-röster samt 2 avstår. Hur var och 
en röstat framgår av omröstningslista nummer 2. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut att anta majoritetens 
förslag med revidering till budget 2018. 
                  

Omröstningslista nummer 2 
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S   X     

Susanne Rosén S  X   

Lena Gustafsson V  X   

Mona Magnusson M    X    

Johan Petersson L Staffan Kromnow, M X   

Sten Bondesson C   X  

Marcus Johansson C   X  

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD       X 

Kent Freij SD    X 

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 6 3 2 

Fortsättning 
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Fortsättning § 113/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa nivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun till 1  
     procent av skatter och kommunal utjämning, 
 
att över en rullande femårsperiod ska inte nettokostnaderna överstiga 99  
     procent av skatteintäkter och kommunal utjämning, 

 
att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 
     50 procent, 

 
att fastställa kommunens internränta till 2,5 procent, 
 
att fastställa oförändrad utdebitering 21,43, 
 
att fastställa revisionens budget med 500 tusen kronor, 
 
att fastställa majoritetens förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för 
     2019 – 2020, 
 
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor, 
 
att i beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring under  
     innevarande budgetår fastställa nivån för ingången i 2018 års verksamhet  
     till, 740 elever i grundskolan, 280 barn i förskolan, 10 elever i särskolan  
     samt 86 000 timmar hemtjänst, 
 
att inom ramen för beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring  
    under innevarande budgetår fastställa ersättningsnivån till 35 000 kronor per 
    elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring. 65 000 kronor per  
    barn i förskolan överstigande 10 barns förändring, 200 tkr per förändrat  
    elevantal i särskolan samt 380 kronor per hemtjänsttimme överstigande  
    2 000 timmars förändring, 
 
att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt,  
     att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 
 

Fortsättning 
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Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 

Fortsättning § 132/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Reservation 
 
Sten Bondesson, C, Marcus Johansson, C och Christofer Johansson, C 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna förslag. 
 
Martin Kirchberg, SD, och Kent Freij, SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt egna förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 114/17 
AU § 116/17 17/KS0076 
Taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtpriser 2017 
 
Tomtmark för bostadsändamål 
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Industrimark 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Planerad hårdgjord industrimark 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm 
10 kronor per kvm + 
avstyckningskostnad/fastighetsreglering 
 
Planlagd mark för handelsändamål 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 

 
Vid avvikelser i taxan, lämnas delegation till kommunstyrelsen för beslut. 

 
Kopieringskostnader 2018 

 
Svart/vit A1 = 60 kronor 
 A2 = 40 kronor 
 A3 = 6 kronor 
 A4 = 4 kronor 
 Föreningar samt politiska partier som bistår med papper 0 kronor 

 
Färg A3 = 8 kronor 
 A4 = 6 kronor 
 
Kopior upp till 10 stycken faktureras ej. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kommunstyrelsens taxor 2018 enligt förslag. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 82   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 114/17, Taxor inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2018 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kommunstyrelsens taxor 2018 enligt förslag. 
----- 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 115/17 
AU § 117/17   17/KS0076 
Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämndens förslag till taxor för 2018 föreligger. 
 
Nivå 1 – 4 prissätts enligt basbeloppet. Förändringar som föreslås avser mat 
och kost. Förslaget har varit uppe i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och 
Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH). 
 
Socialnämnden beslutar 2017-03-15 § 28 att anta förändrade taxor och avgifter 
för 2018. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-04-25: 
 
att en redovisning av nuvarande prisbasbeloppet görs i kronor innefattande 
     jämförelse år 2017 och 2018. 
 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2018 enligt nämndens förslag. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-05-30 
 
Socialnämnden beslutar 2017-05-18 § 62 att godkänna socialförvaltningens 
förslag till ny hantering av taxor och avgifter samt godkänna föreslagen taxa 
inom äldre- och funtionshinderomsorgen. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2018 enligt nämndens förslag. 
----- 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 116/17 
AU § 118/17   17/KS0076 
Taxor inom bildningsnämndens verksamhetsområde 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämndens förslag till taxor för 2018 föreligger. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2017-03-14 § 26 att godkänna taxor och avgifter 
för 2018. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2018 enligt nämndens förslag, 
 
att taxor och avgifter gäller från 2018-01-01 till 2018-12-31. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2018 enligt nämndens förslag, 
 
att taxor och avgifter gäller från 2018-01-01 till 2018-12-31. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 117/17 
AU § 119/17   17/KS0076 
Taxor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde 2018 
 

Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämndens förslag till taxor för 2018 föreligger. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2017-03-22 § 19 att föreslå kommun-
fullmäktige att justera timavgiften till 867 kronor i taxorna för miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, för offentlig kontroll av livsmedel samt för 
uppdragsverksamhet inom bygg- och miljönämnden. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2018 enligt nämndens 
     förslag. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2018 enligt nämndens 
     förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 

 
 
KS § 118/17 
AU § 120/17  17/KS0076 

Taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområde 2018 
 

Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämndens förslag till taxor och avgifter för 2018: 

 
Torghandelstaxan förslås oförändrad från år 2017 till år 2018. 
 
Båtplatstaxan i småbåtshamnen föreslås oförändrad från år 2017 till år 2018. 
 
Båtplatser i Lurkan och Lotshamnen för större och mer djupgående båtar: 
350 kr/år per löpmeter, exklusive moms, baserat på båtens längd. 

 
Anläggningstaxa och brukningstaxa för vatten och avlopp 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2017-04-24 § 40 att anta Va-taxa för Torsås 
kommun enligt framtaget förslag, att gälla från och med 2017-07-01 samt att 
anta taxa – externa arbeten, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska-
avdelningen, att gälla från och med 2017-07-01. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2017-04-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tekniska nämndens taxor för 2018 avseende torghandelstaxan samt  
     båtplatstaxan enligt nämndens förslag. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-05-30 
 
Tekniska nämnden beslutar 2017-05-18 § 18 att föreslå kommunfullmäktige 
anta anläggnings- och brukningstaxa för VA för år 2018, oförändrad från andra 
halvåret 2017. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tekniska nämndens anläggnings- och brukningstaxa för VA för år  
     2018, oförändrat från andra halvåret 2017, 

 
att fastställa tekniska nämndens taxor för 2018 avseende torghandelstaxan samt  
     båtplatstaxan enligt nämndens förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2017-05-30 
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KS § 11917 
AU § 152/17 
AU § 122/17   17/KS0069 
Resursfördelningsmodell  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar förslag på resursfördelnings-
modell. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-04-25: 
 
att notera redovisningen avseende resursfördelningsmodell, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2017-05-16. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-05-15 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson lämnar en lägesrapport med hänvisning till 
budget 2018, plan 2019 – 2020. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen avseende resursfördelningsmodell. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera ekonomichefens redovisning avseende resursfördelningsmodell. 
-----  
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 120/17 
AU § 124/17   17/KS0072 
Erbjudande – Förvärv av aktier I Inera AB  
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan styrelsen för Sveriges kommuner och landsting SKL 2016-10-07 beslutat 
att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB, har samtliga landsting 
och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina aktier i företaget till 
SKL Företag AB. Förvärvet träder i kraft 2017-03-16. 
 
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudits att förvärva 5 (fem) aktier 
vardera i Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget och enklare att 
använda sig av företagets tjänster. 
 
Företaget Inera AB bildades 1999 och är inriktad på utveckling av e-hälsa. 
 
Aktieöverlåtelseavtal, anslutningsavtal till aktieägaravtal, aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv samt årsrapport 2015 föreligger. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att, av Sveriges kommuner och landsting SKL förvärva 5 (fem) aktier i Inera  
     AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelse- 
     avtalet,  
 
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
     aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson underteckna erforderliga handlingar. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att, av Sveriges kommuner och landsting SKL förvärva 5 (fem) aktier i Inera  
     AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelse- 
     avtalet,  
 
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
     aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson underteckna erforderliga handlingar. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 121/17 
AU § 125/17   16/KS0157 
Investeringsredovisning Torsås Fastighets AB för utnyttjad 
borgen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-12-12 § 140 att en investeringsredovisning 
för utnyttjad borgen lämnas till kommunstyrelsen. 
 
VD Kent Frost redovisar skulder fördelade per anläggningstillgång för Torsås 
Fastighets AB. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera investeringsredovisningen avseende utnyttjad borgen för Torsås 
     Fastighets AB. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera investeringsredovisningen avseende utnyttjad borgen för Torsås 
     Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
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KS § 122/17 
AU § 126/17   16/KS0108 
Minska kommunal borgen, Torsås Bostads AB  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-06-13 § 81 att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Torsås Bostads AB:s låneförbindelser från 165 mnkr till 242 mnkr 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för omfattade ombyggnad av 
fastighet och lägenhet på Karlavägen 1 A-C, nybyggnation av lägenheter på 
Spelet 11 och ny värmeanläggning till fastigheten på Badhusgatan 7 – 9. 
 
VD Kent Frost informerar om att investeringsbudgeten för upphandling kan 
minskas med totalt 17 mnkr för byggprojekten Karlavägen i Torsås och Spelet 
11 (Propsbacken) i Bergkvara. 
 
Torsås Bostads AB:s styrelse beslutar 2017-02-23 § 7 att hos kommun-
fullmäktige begära för Torsås Bostads AB om en minskad kommunal 
borgensram från 242 mnkr till 225 mnkr. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att minska den kommunala borgensram från 242 mnkr till 225 mnkr för 
     Torsås Bostads AB. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att minska den kommunala borgensram från 242 mnkr till 225 mnkr för 
     Torsås Bostads AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 123/17 
AU § 127/17   17/KS0084 
Årsredovisning och koncernredovisning 2016, Torsås Bostads 
AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning och koncernredovisning 2016 för Torsås Bostads AB 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisning och koncernredovisning 2016 för Torsås Bostads AB. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisning och koncernredovisning 2016 för Torsås Bostads AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 124/17 
AU § 128/17   17/KS0085 
Årsredovisning 2016, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2016 för Torsås Fastighets AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2016 för Torsås Fastighets AB. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2016 för Torsås Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 125/17 
AU § 129/17   17/KS0087 
Årsredovisning 2016, Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för år 2016 föreligger från Torsås Fjärrvärmenät AB. Se vidare 
aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2016 för Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2016 för Torsås Fjärrvärmenät AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 126/17 
AU § 130/17 17/KS0012  
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-04-30. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån  
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-04-30. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån  
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-04-30. 
-----  
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KS § 127/17 
AU § 131/17 17/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under april 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under 
april 2017. 
 

 Kroka 2:60, Tillbyggnad av bostadshus. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under april 2017. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under april 2017. 
-----    
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KS § 128/17 
AU § 132/17   16/KS0094 
Icke verkställda beslut kvartal 3 och 4, 2016  
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 

Rapport kvartal 3, 2016 
 
Antal icke verkställda beslut: 4, 
Varav två upphört under 3:e kvartalet. 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20140929 – 
20160801 

671 SoL Kontaktperson – återtagit 
ansökan 

Kvinna 20150619 – 
20160903 

443 SoL Särskilt boende - avliden 

Kvinna 20150618 - 
20160620 

(2:a kvar-
talet) 

LSS Personlig assistans  

Man 20160623 - 100 Kontaktfamilj, specifika behov 

Man 20160629 - 94 LSS korttid, resursbrist, saknar ledig 
bostad 

   
Antal dagar från beslut till rapportering (160930): 1 308 (2 391) 
Antal män: 3 (2) 
Antal kvinnor 1 (3) 
 

Rapport kvartal 4, 2016 
 
Antal icke verkställda beslut: 5, 
Varav ett upphört under 4:e kvartalet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 128/17, Icke verkställda beslut kvartal 3 och 4, 
2016  
 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20160623 – 
20161118 

149 Kontaktfamilj  

Man 20160629 - 186 LSS korttid, beviljad 

Man 20160621 -  193 SoL, öppenvårdsinsats, resursbrist 
saknas lämplig person 

Man 20160705 -  179 LSS, korttidsboende, resursbrist 
saknas ledig bostad 

Kvinna 20160629 -  141 SoL, Kontaktperson, resursbrist 
saknas lämplig person 

   
Antal dagar från beslut till rapportering (161231): 848 (1 308) 
Antal män: 4 (3) 
Antal kvinnor 1 (1) 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 3 och 4, 
     2016. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 3 och 4, 
     2016. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 129/17 
AU § 133/17 17/KS0081  
Fastställande av ägardirektiv 2017-2021, 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt 3 § i förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet framgår det att 
förbundet närmare ska beskriva ändamålen i ägardirektiv. 
 
Ägardirektivet ska fastställas varje mandatperiod i medlemskommunernas 
respektive kommunfullmäktige. 
 
I det nya ägardirektivet finns nu även uppgiften för räddningstjänsten att 
hantera brandskyddskontrollen (tillsyn av eldstäder) i respektive medlems-
kommun. 
 
Den övergripande inriktningen har förändrats lite och förklaras mer detaljerat i 
Handlingsprogrammet för räddningstjänst samt i policyn styrning & 
uppföljning. 
 
Följande tre inriktningar kommer räddningstjänsten att fokusera på: 
 

 Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska 
öka. 

 Antalet oönskade händelser ska minska. 

 Responstiderna ska minska. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ägardirektiv 2017 – 2021. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ägardirektiv 2017 – 2021. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 130/17 
AU § 134/17 17/KS0042  
Information från Överförmyndarnämnden  
      
Ärendebeskrivning 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde representeras den gemensamma 
överförmyndarnämnden av ordförande Kenneth Petersson, Susanne Hultén 
samt Ann-Katrin Wahldorfsson.  
 
Nämndernas verksamhetsberättelse till årsbokslut för 2016, förslag till budget 
för administrationen 2017 samt Samverkan HVB-personal och gode män 
föreligger.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen avseende Överförmyndarnämndens verksamhet. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-05-30 
 
Beslut daterat 2017-05-19 från Länsstyrelsen Östergötland avseende tillsyn 
över Överförmyndarnämnden i Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge 
kommun föreligger. Länsstyrelsen finner efter utförd tillsyn att det förefaller 
oklart på vilken grund nämnden agerat vid återkallelse och upprättande av 
ifrågavarande fullmakt. Det går inte att utesluta att nämnden i detta hänseende 
överträtt sina befogenheter. För detta kan nämnden inte undgå kritik. Vad som 
i övrigt framkommit i utredningen föranleder ingen annan åtgärd eller syn-
punkt från Länsstyrelsens sida. Ärendet ska härmed avslutas. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delge ledamöterna i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen Östergötlands  
     beslut daterat 2017-05-19 samt 
 
att notera redovisningen avseende Överförmyndarnämndens verksamhet. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige  
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Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 131/17 
AU § 137/17    16/KS0093 
Verksamhetsberättelse 2016, Konsument Södra Småland 
 
Ärendebeskrivning 
 
Konsument Södra Småland är ett samarbetsavtal mellan 13 kommuner för 
gemensam konsumentrådgivning. Rådgivningen består av information om 
rättigheter och skyldigheter som konsument, viss medling med företag och en 
vägledning vart man kan vända sig för att få mer råd. 
 
Verksamhetsberättelse 2016 föreligger från Konsument Södra Småland. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen verksamhetsberättelse 2016 från Konsument Södra  
     Småland. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera inkommen verksamhetsberättelse 2016 från Konsument Södra  
     Småland. 
-----  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 132/17 
AU § 138/17    16/KS0176 
Årsredovisning 2016, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbunds resultat för 2016 uppgår till 8 mnkr. 
Skolenheternas samlade resultat visar ett överskott om 3, mnkr. Vid 
bokslutsavstämning är 2015 uppgick motsvarande resultat till ett underskott 
om 13,7 mnkr. 
 
Resultatet inklusive både skolenheter, interkommunal ersättningar, gemensam 
verksamhet, finansierar samt förbundskontor innebär att gymnsieförbundet 
även detta år klarat av att inhämta det besparingsbeting, minskning av 16-19 
åringar, som belastade verksamheten i början av året med cirka 16 mnkr. 
 
Det positiva resultatet innehåller även en återföring av ej nyttjande medel 
avseende pensionsrätter. Detta innebär att medel återförs till resultatet (5,9 
mnkr inklusive löneskatt). 
 
Måluppfyllelse för gymnasieförbundets olika mål inom de prioriterade 
områdena uppgår till 74 procent. 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som 
bedrivs i kommunalförbundet Kalmarsunds Gymnasieförbund.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvara också för att det finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt de uppdrag, mål 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 Styrelsen i kommunalförbundet Kalmarsunds Gymnasieförbund har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt. 

 Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 Styrelsens interna kontroll är tillräcklig. 

 Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som styrelsen har uppställt. 

 

Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 132/17, Årsredovisning 2016, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 
 
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Granskning av årsredovisning 2016 samt årsredovisning 2016 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att godkänna årsredovisningen för 2016, 
 
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2016, 
 
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 133/17 
AU § 139/17   16/KS0065 
Årsredovisning 2016, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning, granskning av årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 
föreligger från Samordningsförbundet i Kalmar län.  
 
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild som svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och 
räkenskaper. 
 
Revisonens bedömning: 
 

 Att styrelsen i Samordningsförbundet i Kalmar län har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

 Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 
redovisning och god redovisningssed. 

 Att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. 

  
Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2016, 
 
att bevilja styrelsen och dess ledamöter i detta organ ansvarsfrihet för 2016. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2016, 
 
att bevilja styrelsen och dess ledamöter i detta organ ansvarsfrihet för 2016. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 

 
 
KS § 134/17 
AU § 152/17    16/KS0150 
Årsredovisning 2016, Godkännande av delägarskap, 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årets resultat är -18,2 mnkr (förra året 0,1 mnkr). Omsättningen är 176 mnkr 
(168). I resultatet ingår avskrivning av förra optiska avfallssorterings-
anläggningen med 16,7 mnkr. Det finns en reservering på 2,0 mnkr avseende 
kostnader för förbränning av 9 800 ton avfall, då den optiska sorteringen i 
behandlingsanläggningen inte fungerat som förväntat. 
 
Investeringar har aktiverats för 37 mnkr. 
 
Kalmarsundsregionens Renhållares revisorer har granskat den verksamhet som 
bedrivs i kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare.  
 
Direktionen i Kalmarsundsregionens Renhållare ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvara också för att det finns tillräcklig 
intern kontroll. 
 
Revisorerna bedömer: 
 

 Sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

 

 Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt är rättvisande. 
 

 Direktionens interna kontroll är tillräcklig. 
 

 De mål som direktionen har fastställt endast delvis har uppnåtts. Av fyra 
verksamhetsmål har tre uppfyllts och av de tre finansiella målen har två 
uppfyllts. Direktionen uttalar att det är i högsta prioritet att uppnå samtliga 
mål under 2017. 

 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Årsredovisning samt revisionsberättelse 2016 föreligger för Kalmarsunds-
regionens Renhållare. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning 134/17, Årsredovisning 2016, Godkännande av 
delägarskap, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Andelsköp Törneby Solpark 

 
Kalmar Energi AB planerar för att etablera en solcellspark på del av flygplatsen 
i Kalmar. Solparken kommer att etableras i närheten av Kalmarsundsregionens 
Renhållares nya återvinningscentral vid Flygstaden.  
 
Förbundsdirektionen beslutar 2017-03-24 § 4 investera i 1/60–del i Törneby 
Solpark. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta ställning till något 
beslut gällande delägarskap i Törneby Solpark utan inväntar ett samman-
träffande med sin partigrupp. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2017-05-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att godkänna årsredovisningen för 2016 samt 
 
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att medge att Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) investerar 1/60-del i  
     Törneby Solpark och därmed blir delägare i Törneby Solcellspark. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-05-30 
 
Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD och Kent Freij, SD yrkar avslag till att medge att 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) investerar 1/60-del i Törneby 
Solpark och därmed blir delägare i Törneby Solcellspark. 
 
Roland Swedestam, S Christofer Johansson, C, Mona Magnusson, M och 
Staffan Kromnow, M yrkar bifall till att medge att Kalmarsundsregionens 
Renhållare (KSRR) investerar 1/60-del i Törneby Solpark och därmed blir 
delägare i Törneby Solcellspark. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Roland Swedestams, S med fleras yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning 134/17, Årsredovisning 2016, Godkännande av 
delägarskap, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2016 samt 
 
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att medge att Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) investerar 1/60-del i  
     Törneby Solpark och därmed blir delägare i Törneby Solcellspark. 
 

Reservation 
 
Martin Kirchberg, SD, och Kent Freij, SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget yrkande. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2017-05-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 135/17 
AU § 154/17 17/KS0089 
Årsredovisning 2016, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkans-
organ (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I 
samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 
beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse 
(direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling. 
 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landstinget). 
 
Landstingsfullmäktige utsedda revisorer har granskat Regionförbundets 
verksamhet. 
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvara också för att det finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 Styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

 Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt är rättvisande. 

 Styrelsens interna kontroll var tillräcklig. 

 Finansiella måluppfyllelse mycket god, samtliga mål är uppnådda. 
 
Revisorerna tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i 
detta organ beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisning för 2016 godkänns. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Regionförbundets årsredovisning för 2016, 

 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 135/17, Årsredovisning 2016, Regionförbundet i 
Kalmar län 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Regionförbundets årsredovisning för 2016, 

 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 136/17 
DK § 1-4/17    17/KS0011 
Utdelning Syskonens Johanssons Stipendiefond 2017 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen i Torsås kommun har att förvalta Syskonen Johanssons 
stipendiefond. Fonden skall främja ungdomars vård, fostran och utbildning. 

 
Stipendiets grundkriterier för utdelning är följande: 
 
1. Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år 

och till och med det år denne fyller 24 år. 
2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för 

ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig 
utbildning. 

3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av 
breddutbildning. 

4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning. 
5. Stipendiet kan endast erhållas en gång. 
6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela 

stipendium om synnerliga skäl föreligger. 
 
Fondutdelning 2017 ur Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond är  
49 576,71 kronor. 
 
Vid ansökningstidens utgång 2017-04-11 har tjugoen (21) ansökningar 
inkommit. 
 
Donationskommittén föreslår, med hänsyn till de av kommunstyrelsen antagna 
urvalskriterierna, följande ungdomar utses till stipendiater 2015: 
 
Tilldelas 5 000 kronor vardera: 
 
Christian Karlsson, Torsås 
Sanna Olsson, Söderåkra 
Alma Larsson, Torsås 
Evelina Thulin, Söderåkra 
Paulina Turesson, Torsås 
Mathilda Månsson, Torsås 
Ellen Johansson, Söderåkra 
Jakob Johansson, Bergkvara 
Jonna Johansson, Torsås 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 136/17, Utdelning Syskonens Johanssons 
Stipendiefond 2017 
 
Donationskommittén föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att använda 45 000 kronor till årets stipendier, 
 
att utse årets stipendiater enligt donationskommitténs förslag. 
 
att stipendiet utdelas vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-12, 
     klockan 18.00. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att använda 45 000 kronor till årets stipendier, 
 
att utse årets stipendiater enligt donationskommitténs förslag, 
 
att stipendiet utdelas vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-12, 
     klockan 18.00. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen
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KS § 137/17 
AU § 140/17 
KS § 94/16 
AU § 122/16 16/KS0092 
Bildande av ett gemensamt Arkivcentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 

Bakgrund  
 
På initiativ av Länsstyrelsen i Kalmar län så har diskussioner om samverkan 
gällande fysiska arkiv pågått sedan 2014. Till samtal om samverkan har bjudits 
in alla länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen och Kalmar Folkrörelse-
arkiv.  
Idag förs fortsatta samtal mellan Länsstyrelsen, Folkrörelsearkivet och 
kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås.  
 
Utifrån bifogad utredning föreslås att en gemensam nämnd inrättas med de 
samverkande kommunerna. En gemensam nämnd möjliggör effektiv 
verksamhet och samverkan. Nämnden utgör arkivmyndighet med egen 
personal som kan arbeta i alla kommuners arkiv och fatta beslut om utlämning, 
med mera. 
  
För att Kalmar kommun ska kunna påbörja arbetet med ett gemensamt 
Arkivcentrum och avropa hyresoffert, ge klartecken till ombyggnation av 
lokaler samt upphandla hyllsystem så krävs ett ekonomiskt bindande besked av 
alla parter.  
 
Beskedet från kommunerna ska dessutom innehålla ett inriktningsbeslut om att 
respektive kommun är villiga att gå vidare och bilda en gemensam nämnd för 
Arkivcentrum. Den formella processen för att bilda denna nämnd genomförs 
senare och formellt beslut om inrättande fattas av respektive fullmäktige. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar kommun beslutar att översända 
utredning om samverkan i ett gemensamt Arkivcentrum till Länsstyrelsen i 
Kalmar län, Föreningen Kalmar Folkrörelsearkiv och kommunerna Borgholm, 
Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås.  
 
Svar om medverkan och ekonomiskt ställningstagande i enlighet med bilaga 
önskas senast den 31 maj 2016. 
  
Svaret från kommunerna ska även innehålla ett inriktningsbeslut om respektive 
kommun är villiga att gå vidare och bilda en gemensam nämnd för Arkiv-
centrum.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 137/17, Bildande av ett gemensamt Arkivcentrum 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-04-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka och godkänna redovisad kalkyl med en marginal på tio procent. 
    Skulle kostnaderna överstiga kalkylen med tio procent så stoppas processen 
    och Kalmar återkommer till alla parter för ett nytt beslut, 
 
att Torsås kommun lämnar ett positivt inriktningsbeslut att gå vidare och bilda  
     en gemensam nämnd för Arkivcentrum. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Mona Magnusson, M yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-04-26: 
 
att medverka och godkänna redovisad kalkyl med en marginal på tio procent. 
    Skulle kostnaderna överstiga kalkylen med tio procent så stoppas processen 
    och Kalmar återkommer till alla parter för ett nytt beslut, 
 
att Torsås kommun lämnar ett positivt inriktningsbeslut att gå vidare och bilda  
     en gemensam nämnd för Arkivcentrum. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-05-02 
 
Nu närmar det sig tidpunkten för att ge ett definitivt besked om ett gemensamt 
Arkivcentrum. Det blev en del ändrade förutsättningar bland annat då golvet i 
kvarteret Bilen inte tålde den tänkta belastningen plus att det behövs utökas 
med en arkivassistenstjänst. 
 
Nytt som tillkommit i kalkylen: 
 

 Mer yta. 

 En arkivassistent för kommunerna. 

 Inventarier. 

 Vårdkommunens kostnader. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 137/17, Bildande av ett gemensamt Arkivcentrum 
 
För Torsås kommun gäller det en årlig kostnad om 453 259 kronor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka och godkänna redovisad kalkyl avseende en total årskostnad om 
     453 259 kronor, 
 
att Torsås kommun är positiva till att gå vidare och bilda en gemensam nämnd  
     för Arkivcentrum. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka och godkänna redovisad kalkyl avseende en total årskostnad om 
     453 259 kronor, 
 
att Torsås kommun är positiva till att gå vidare och bilda en gemensam nämnd  
     för Arkivcentrum. 
-----  
Sändlista 
Kalmar kommun 
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KS § 138/17 
AU § 158/17    17/KS0095  
Sahara – idrott i centrum 
 
Ärendebeskrivning 

 
Bakgrund  
 
Sahara är ett centralt beläget markområde i Torsås i direkt anslutning till 
busstorg, sporthall, tennisbanor, natur- och friluftsområdet Ödet, hembygds-
parken Ekbacken och skolan. Området används i dag som ett allmänt 
aktivitetsområde och har använts av skolan för friidrottsaktiviteter för barn och 
unga från årskurs 1-9.  
 
På grund av dåligt underhåll kan området just nu inte användas för ända-
målsenlig undervisning. Anledningen till att området inte har sköts är att det 
saknas tydlig ansvarsfördelning och budget.  
Invånare från Torsås kommun som vill utöva friidrott är i dag hänvisade till 
Karlskrona, Kalmar eller Nybro.  
 
En upprustning av Sahara fritidsområde kan bidra till: 

 Ökad attraktivitet genom att knyta ihop de olika aktivitets- och rekreations-
områdena. 

 Skapa goda förutsättningar för skolan att bedriva friidrottsverksamhet 
under idrotten. 

 Möjliggöra för befintliga och/eller nya föreningar att bedriva friidrotts-
verksamhet. 

 Skapa intresse för friidrott bland unga vilket i sin tur kan bidra till ökad 
folkhälsa. 

 

Kommunal arbetsgrupp  
 
Under hösten 2016 påbörjade en arbetsgrupp bestående av bildningschef Lena 
Sandgren Swartz, enhetschef kultur och fritid Karin Seebass, idrottslärare 
Henrik Römberg, teknisk chef Christian Lindström, projektsamordnare Anders 
Adelgren och kommunutvecklare Sofie Nyström, arbetet med att identifiera 
behov, förutsättningar och möjligheter för Sahara.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 138/17, Sahara – idrott i centrum 
  
Följande delar har studerats och ligger till grund för arbetsgruppens förslag: 
 

 Attraktiva miljöer – fysisk aktivitet. 

 Fysisk aktivitet enligt läroplanen. 

 LUPP 

 Friidrott 

 Sahara. 
 

Arbetsgruppens förslag: 
  
Med utgångspunkt i de delar som studerats och som beskrivs ovan föreslår 
arbetsgruppen att det byggs en ny anpassad friidrottsanläggning på Sahara som 
knyter ihop de olika aktivitets- och rekreationsområdena. Anläggningen blir 
centralt belägen med närhet till busstorg, skola, sporthall, tennisbanor, natur- 
och friluftsområden och bidrar därmed till att inbjuda till fysisk aktivitet som i 
sin tur kan bidra till förbättrad folkhälsa.  
 

 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 138/17, Sahara – idrott i centrum 
 
Föreslagen friidrottsanläggningen anpassas utifrån de förutsättningar som råder 
med gummibelagda löparbanor, 100 meters löparbana, gummerad ansatsbana 
till längdhoppsgropen med möjlighet att gummera en yta för höjdhopp och 
kastgrenar. Arbetsgruppen föreslår också att området hägnas in för att försvåra 
buskörning.   

 
För att kunna beräkna och kostnadsuppskatta de av arbetsgruppen föreslagna 
åtgärderna har kontakt tagits med företag som erbjuder totalentreprenad eller 
delentreprenad för att anlägga en komplett anpassad friidrottsanläggning på 
Sahara. 
 

Kostnaderna för markarbete, stängsel och ovan beskrivna friidrottsanläggning 
beräknas till cirka 2,5 miljoner kronor.  
 
De belagda ytorna kräver underhåll i form av högtryckstvätt varje eller 
vartannat år för att hållas i gott skick. Beläggningen är enkel att reparera och 
har en livslängd på cirka 25-30 år. I övrigt krävs underhåll av omkringliggande 
gräsytor och grusgropen för längdhopp.  
 
Arbetsgruppen föreslår att tekniska nämnden blir drift- och underhållsansvarig 
över anläggningen. Kostnaderna för drift fördelas mellan bildningsnämnden 
och kommunstyrelsen, där 70 procent av kostnaderna betalas av bildnings-
nämnden och resterande 30 procent av driften betalas av kommunstyrelsen.  

 

 
Nuläge Sahara 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 138/17, Sahara – idrott i centrum 
 

 
Visionsbild Sahara 

 
Arbetsutskottet föreslår 2017-05-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till arbetsgruppens förslag att bygga en ny anpassad idrotts- 
     anläggning på Sahara, 
 
att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att genomföra projektering  
     som inbegriper undersökning av markområdets förutsättningar och kostnads-  
     kalkyl. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-05-30 
 
Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C, Mona Magnusson, M, Roland Swedestam, S och Kent 
Freij, SD yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiva till arbetsgruppens förslag att bygga en ny anpassad idrotts- 
     anläggning på Sahara, 
 
att uppdrar åt tekniska nämnden att genomföra projektering som inbegriper  
     undersökning av markområdets förutsättningar och kostnadskalkyl. 
-----  
Sändlista Tekniska nämnden 
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KS § 139/17 
AU § 159/17 
KF § 131/16    16/KS0169  
Motion – Sahara 
  
Ärendebeskrivning  
 
Christofer Johansson, C hemställer i en motion att Torsås kommun får i 
uppdrag att i dialog med berörda parter, ex. skolans idrottslärare, 
idrottsföreningar, pensionärs-föreningar, vårdcentralen och kommunens 
skötselpersonal utveckla området till välskött och välkomnande friskvårds 
område, som stimulerar rörelse och fysik aktivitet för alla. Detta så att området 
stärkas av de intilliggande faciliteterna som sporthall, skola, kyrkans förskola, 
vårdcentral och närhet till allmänna kommunikationer. Utvecklingen av 
området ska vara ekonomiskt och förvaltningsmässigt hållbart. 
 
Idrottsplats Saharas bristfälliga förvaltning och skötsel har under många varit 
uppe för diskussion. Vad ska området användas till, hur ska det användas, vem 
ansvarar för förvaltning och investeringar är exempel på frågor som har ältats 
och därmed gjort att området är slitet och eftersatt.  
 

Idrottsplats Sahara – mitt i Torsås hjärta – med närhet till både sporthall och 
skolor har ett ypperligt läge för att främja och stimulera fysisk aktivitet, för 
såväl skolungdomar som övriga kommuninvånare.  Ökad fysisk aktivitet vet vi 
ger positiva hälsoeffekter.  
 
Centerpartiet ser att Sahara området utvecklas till ett tillgängligt och välskött 
friskvårds område som stimulerar rörelse och fysik aktivitet för alla, såväl 
gammal som ung.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-11-14: 
 
att överlämna motionen – Sahara till kommunchefen/kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden/ fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad 
svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 139/17, Motion – Sahara 
 
Arbetsutskottet föreslår 2017-05-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motion – Sahara med hänvisning till ärendet avseende Sahara –  
     friidrott i centrum, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motion – Sahara med hänvisning till ärendet avseende Sahara –  
     idrott i centrum, 17/KS0095 att ställa sig positiva till arbetsgruppens förslag 
     att bygga en ny anpassad idrottsanläggning på Sahara, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 140/17 
AU § 141/17 
KF § 124/16   16/KS0155 
Motion – Vattenförsörjning 

 
Ärendebeskrivning 
 
Nils Gustling och Lisa Klasson, Centerpartiet hemställer i en motion att Torsås 
kommun får i uppdrag att omgående påbörja arbetet med att säkerställa att vi 
klarar vattenförsörjningen även om Kalmar kommun inte kan leverera. 
 
Med anledning av rådande låg grundvattennivåer, som inte förväntas förbättras 
under överskådlig tid, ser Centerpartiet ett starkt behov av att kunna säkerställa 
kommunal vattenförsörjning även om inte Kalmar kommun kan leverera. 
  

Kommunfullmäktige beslutar 2016-11-14: 
 
att motionen – Vattenförsörjning överlämnas till tekniska nämnden för 
beredning. 

 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden/ fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad 
svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-05-02 
 
Kommunchef Håkan Peterssons yttrande: 

 
Nuvarande kapacitet 
 
Torsås kommun har sedan 2004 ett avtal om leveranser av dricksvatten med 
Kalmar kommun. Avtalet gäller fram till den 18 mars 2022. Om det inte sägs 
upp förlängs det med 5 år i sänder. Leveransen omfattar för medeldygnet 1 000 
m3 vatten. Dricksvattnet som levereras från Kalmar kommer från en yt-
vattentäkt och tillgången i den är inte direkt kopplad till grundvattennivåerna. 
 
I vattenreservoarerna i Söderåkra, Bergkvara och Torsås finns kapacitet för 
cirka två dygns förbrukning. Tryckstegringsstationerna är säkrade mot ström-
avbrott med fast installerade reservkraftverk. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 140/17, Motion – Vattenförsörjning 
 
Torsås kommuns äldre vattentäkter vid Skällenäs i Bergkvara är reserv-
vattentäkter om det skulle uppstå problem med levererad mängd eller kvalité. 
Inför bevattningsförbudet sommaren 2016 undersöktes reservvattentäkten och 
såväl kvaliteten och kapaciteten befanns tillräckligt god för att utgöra reserv-
vatten under en kortare period. En del investeringar i Bergkvara vattenverk är 
dock nödvändiga. 

 
Nya vattentäkter 
 
Att utöver ovanstående söka efter nya vattentäkter med tillräcklig kapacitet är 
ett omfattande arbete som både tar lång tid och kostar mycket pengar. Moment 
som lokalisering av tänkbara akvifärer, brunnsborrning, vatten-prover, 
provpumpning, kapacitetstester mm är kostnadskrävande och behöver troligen 
utföras på flera platser innan tillräcklig kapacitet och kvalitet har hittats. Om 
brunnarna ska tas i drift måste ett nytt vattenverk byggas i anslutning till 
brunnsområdet och sedan ledningar till verk-samhetsområdet. Alternativt 
måste ledningar för råvatten byggas till vattenverket i Bergkvara. 
 

Nödvattenförsörjningsplan 
 
För att säkerställa dricksvattenförsörjningen vid ett leveransavbrott kommer 
samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med en nödvatten-
försörjningsplan enligt kommunens VA-plan. En nödvattenförsörjningsplan 
innehåller uppgifter om vilka abonnenter som ska prioriteras, strategiska 
platser för uppställning av vattentankar, tillgänglig utrustning, kontaktuppgifter 
till viktiga aktörer etc. Vi avvaktar för närvarande färdigställandet av den 
standardmall för arbetet som håller på att tas fram för länets kommuner. 
 

Andra försörjningsalternativ 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tittar även på andra alternativ för vatten-
försörjning när grannkommunernas verksamhetsområden byggs närmare vårt. 
På sikt kommer möjlighet finnas att bygga ihop näten även söderut och på så 
vis bli mindre sårbara.  
 

Bedömning 
Med hänsyn till de kostnader som det innebär att investera i ett vattenverk, 
som med kort varsel kan leverera vatten som i kvalitet och kemiska egenskaper 
matchar det som idag levereras från Kalmar, samt kostnader för att leta efter 
nya brunnslägen med tillräcklig kapacitet och kvalitet är det mer effektivt att 
förbättra reningskapaciteten i reservvattenverket så att de befintliga reserv-
vattentäkterna kan nyttjas i ett krisläge. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 140/17, Motion – Vattenförsörjning 
 
Att Torsås kommun i nu rådande situation skulle investera för fullständigt 
redundant vattenförsörjning förberett för ett permanent bortfall av vatten-
försörjningen från Kalmar är inte ekonomiskt försvarbart. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen 
besluta: 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motion – Vattenförsörjning med hänvisning till kommunchef Håkan 
     Peterssons yttrande, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att avslå motion – Vattenförsörjning med hänvisning till kommunchef Håkan 
     Peterssons yttrande, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 141/17 
AU § 155/17 17/KS0092 
Gasledningsprojekt Nord Stream 2 
 
Ärendebeskrivning 
 

 
 
Bolaget Nord Stream 2 AG har, till regeringen, lämnat en ansökan om tillstånd 
enligt Kontinentalsockellagen 15 a § lagen (1966:314), för att lägga ut två 
rörledningar för transport av naturgas på kontinentalsockeln utanför Sveriges 
territorialgräns. De planerade gasledningarna kommer att läggas ut på 
havsbotten i Östersjön och sträcka sig från Ryssland till Tyskland.  
 
Ett tillstånd ska förenas med de villkor som krävs för att förhindra, begränsa 
och kontrollera föroreningar från rörledningar, skydda möjligheten att använda 
och reparera redan befintliga undervattenskablar och rörledningar samt 
möjliggöra utforskning av kontinentalsockeln och utvinning av dess 
naturtillgångar. 
 
Torsås kommun har senast 2017-06-05 fått möjlighet att yttra sig i frågan. 
 
Torsås kommun har även fått möjlighet att lämna synpunkter på bolaget Nord 
Stream 2 AG:s miljökonsekvensbeskrivning för gasledningsprojektet Nord 
Stream 2. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 141/17, Gasledningsprojekt Nord Stream 2 
 
Gasledningarna kommer att läggas ut på havsbotten i Östersjön och sträcka sig 
från Ryssland till Tyskland. Samrådet gäller de planerade åtgärder inom 
Rysslands, Finlands, Danmarks och Tysklands ekonomiska zoner och 
territorialvatten som kan förorsaka miljöpåverkan på Sveriges territorium eller i 
svensk ekonomisk zon. 
 
Synpunkter ska senast 2017-06-05 lämnas in till Naturvårdsverket.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att lämna något yttrande i ärendena som avser gaslednings- 
     projekt Nord Stream 2. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att lämna något yttrande i ärendena som avser gaslednings- 
     projekt Nord Stream 2. 
-----  
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KS § 142/17 
AU § 159/17    17/KS0090 
Remittering av avgränsning för miljöbedömningen av den 
Regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län har fått uppdrag av regeringen att ta fram en 
regional transportplan för Kalmar län för åren 2018-2029. Planen ska avse 
investeringsåtgärder för i huvudsak det statliga vägnätet i Kalmar län. Parallellt 
kommer Trafikverket via samma uppdrag att ta fram en Nationell plan för 
investering av det nationella stamvägnätet och järnvägsnätet. 
 
I samband med att den Regionala transportplanen upprättas ska Region-
förbundet i Kalmar län göra en miljöbedömning av den Regionala transport-
planen eftersom dess genomförande förväntas medföra en betydande miljö-
påverkan. 
 
Inom ramen för miljöbedömningsprocessen ska en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas. För att miljöbedömningen ska kunna påverka planens 
innehåll och främja en hållbar utveckling behöver arbete med miljö-
bedömningen ske parallellt med framtagandet av planen. 
 
Den avgränsning som detta samråd avser syftar till att få en effektiv och 
verkningsfull besluts- och genomförandeprocess med relevant och rimligt 
beslutsunderlag. Ett syfte är även att koncentrera miljöbedömningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen till de miljöfrågor som har störst betydelse. 
 
Remissvar ska lämnas senast 2017-05-24 till Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Yttrande från tillförordnad förvaltningschef Hanna Gustafsson: 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat dokumentet Avgränsningssamråd 
miljöbedömning – Regional transportplan Kalmar län och har inga synpunkter 
på den föreslagna avgränsningen av miljöbedömningen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger på dokumentet Avgränsningssamråd miljö- 
     bedömning – Regional transportplan Kalmar län 2018/2029,    
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 142/17, Remittering av avgränsning för miljö-
bedömningen av den Regionala transportplanen för Kalmar län 
2018-2029 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende Regional transportplanen. 
----- 
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KS § 143/17 
AU § 142/17   17/KS0006 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna delges: 
 

 JO-anmälan, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Inlämnat av Solveig Silverin. 

 Upphandlingens ABC inlämnat av Thomas Westman, Svenska 
Målarförbundet avdelning 2, Södra. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera, redovisade delgivningsärende. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera, redovisade delgivningsärende. 
-----  
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KS § 144/17 
AU § 143/17   17/KS0052  
Revidering av delegationsordning, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelsen godkänner 2017-03-30 § 19 upprättat förslag till reviderad 
delegationsordning för Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera reviderad delegationsordning för Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera reviderad delegationsordning för Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
----  
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KS § 145/17 
AU § 147/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare  
 
Ärendebeskrivning 
 
Diagona AB i Kista har till Länsstyrelsen Södermanlands län inkommit med en 
ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet är fram-
tagning av samband- ritning- och projekteringsunderlag för projektörer och 
arkitekter samt inspektionsunderlag på platser som kan innebära hälsorisk eller 
annan fara för besiktningsman. Övervakningen ska ske i Sveriges samtliga län. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-05-17 till Länsstyrelsen Södermanlands län. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-05-02: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Diagona AB i Kista 
    om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende inlämnad ansökan från Diagona  
     AB i Kista om kameraövervakning med drönare. 
-----  
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KS § 146/17 
AU § 148/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare  
 
Ärendebeskrivning 
 
Sydved AB i Jönköping har till Länsstyrelsen i Jönköpings län inkommit med 
en ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet är att 
underlätta inspektion, inventering av stormfälld skog och dokumentation av 
utförda skogliga åtgärder. Övervakningen ska ske i Skåne, Hallands, Blekinge, 
Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Västra Götalands, Östergötlands län samt 
följande kommuner i Örebro län, Örebro, Kumla, Hallsberg, Askersund, 
Lekeberg och Laxå. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-05-22 till Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-05-02: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Sydved AB i Jönköping 
    om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende inlämnad ansökan från Sydved 
     AB i Jönköping om kameraövervakning med drönare. 
-----  
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KS § 147/17 
AU § 149/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare  
 
Ärendebeskrivning 
 
Orica Sweden AB i Nora har till Länsstyrelsen Stockholm inkommit med en 
ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet är att filmer 
och bilder används till att utvärdera och förbättra sprängresultat samt för att 
identifiera eventuella dolor (odetonerat sprängämne) i berghögen. Syftet är 
ökad säkerhet samt reducerad miljöpåverkan genom att sprängämnet utnyttjas 
maximalt. Övervakningen ska ske över sprängarbetsplatser över hela landet. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-05-11 till Länsstyrelsen Stockholm. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-05-02: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Orica Sweden AB i  
     Nora om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende inlämnad ansökan från Orica  
     Sweden AB i Nora om kameraövervakning med drönare. 
-----  
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KS § 148/17 
AU § 163/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 1017-17  
 
Ärendebeskrivning 
 
PEMA i Sundsvall har till Länsstyrelsen Västernorrland inkommit med en 
ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet är att skapa 
3D modeller samt punktmoln av marken och byggnader. För att kunna 
projektera nya vägar, byggnader, beräkna volymer vid bergtäkter och underlag 
för att kunna göra kartor. Övervakningen ska ske över hela landet. Huvud-
område är Västernorrland samt Jämtland. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-05-24 till Länsstyrelsen Södermanlands län. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-05-16: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från PEMA i Sundsvall 
    om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende inlämnad ansökan från PEMA i  
     Sundsvall om kameraövervakning med drönare. 
-----  
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KS § 149/17 
AU § 164/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 3170-2017  
 
Ärendebeskrivning 
 
Metria AB i Gävle har till Länsstyrelsen Gävleborg inkommit med en ansökan 
om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet är att framställa 
översikts- och detaljplaner, terrängmodeller samt dokumentation/kartläggning 
samt framställa snedbilder för marknadsföring av tomter åt kommuner. 
Övervakningen ska ske i Gävleborgs, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, 
Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Hallands, Värmlands, Örebros, 
Västmanlands, Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län där allmänheten har tillträde och där fotograferings- eller 
flygförbud eller annat hinder inte råder.  
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-06-21 till Länsstyrelsen Gävleborg. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Metria AB i Gävle 
    om kameraövervakning med drönare. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Metria AB i Gävle 
    om kameraövervakning med drönare. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Gävleborg 
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KS § 150/17 
AU § 166/17    17/KS0039  
Fastigheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 

Ärendebeskrivning 
 
Sågen 4, Bergkvara 
 
Bostadshuset, 195 kvadratmeter, sju rum och kök. Bostaden är handikapp-
anpassad. På tomten finns ett garage, 56 kvadratmeter som idag hyrs ut till en 
privatperson. 
 
Bostaden är i dåligt skick. Statusbesiktning finns från oktober 2008. 
 
Torsås 11:1 
 
Bostadshuset 80 kvadratmeter. Hyrs ut till Torsåsbygdens Biodlarförening BF. 
 
Torsås 2:42 
 
Bostadshuset 130 kvm. Hyrs ut till privatperson. 
 
Torsås 22:11 
 
Lokaler, cirka 650 kvm. Hyrs ut till företag samt polismyndighet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-05-16: 
 
att upprätta ett underlag på fastigheter inom kommunstyrelsens verksamhets- 
     område.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-05-30 
 
Sågen 4, Bergkvara 
 
Bostadshuset, 195 kvadratmeter, sju rum och kök. Bostaden är handikapp-
anpassad. På tomten finns ett garage, 56 kvadratmeter som idag hyrs ut till en 
privatperson. 
Bostaden är i dåligt skick. Statusbesiktning finns från oktober 2008. 
 
Åtgärd: Bostadshuset samt eventuellt garage rivs av personal på Vågen under 
handledning av Johan Ceedigh. Därefter läggs fastigheten ut på försäljning. 
Fastigheten värderas av mäklare därefter öppen budgivning. Kontakt med 
hyresgästen i garaget för information om eventuell åtgärd har ej lyckats. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 150/17, Fastigheter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
 
Torsås 11:1 
 
Bostadshuset 80 kvadratmeter. Hyrs ut till Torsåsbygdens Biodlarförening BF. 
 
Åtgärd: Fastigheten läggs ut till försäljning i befintligt skick. Hyresgäst är 
informerade om eventuell åtgärd. 
 
Torsås 2:42 
 
Bostadshuset 130 kvm. Hyrs ut till privatperson. 
 
Åtgärd: Fastigheten läggs ut till försäljning i befintligt skick, efter att Yaskawa 
har fått alla sina tillstånd klara. Hyresgäst meddelas innan. 
 
Torsås 22:1 
 
Lokaler, cirka 650 kvm. Hyrs ut till företag samt polismyndighet.  
 
Åtgärd: Fastigheten säljs efter värdering i befintligt skick till Torsås Fastighets 
AB. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad åtgärdsplan gällande Sågen 4, Torsås 11:1, Torsås 2:42 
     och Torsås 22:1, 
 
att vid avvikelser i taxan avseende fastighetsförsäljning, lämnas delegation till  
     kommunstyrelsen för beslut. 
-----  
Sändlista 
Hyresgäster i berörda fastigheter 
Kommunchefen  
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KS § 151/17   17/KS0021 
Aktuell information från respektive nämnd april 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-16 § 36 att vid varje sammanträde som 
kommunstyrelsen har, ska chefen för socialförvaltningen, bildnings-
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen närvara och lämna 
information om vad som är aktuellt i respektive nämnd. 
 

Redovisningen skall innehålla: 
1. Rapport om avvikelser mot budget nedbrutet i två positioner (gemensam 

punkt) 
2. Rapport om avvikelser i volym (gemensam punkt) 
3. Större händelser/pågående verksamhet (verksamhetsspecifik punkt) 
4. Hur väl fungerar det, måluppfyllelse (verksamhetsspecifik punkt) 
 

Ekonomichef Thomas Danielsson 
 
1. Kommunstyrelsens utfall april 2017, 35,0 procent. 
2. Inga volymförändringar. 
3. Kommunhusen, Budgetarbete, Lönerevisionsarbete, Samarbetsavtal fiber. 
4. -- 
 

Socialchef Lena Sjöstrand 
 
1. Socialnämndens utfall april 2017, 34,0 procent. 
2. Handlingsplan för socialnämnden budget i balans. 
3. Samlande kraften. 
4. -- 

 
Tillförordnad förvaltningschef Hanna Gustafsson 
 
1. Bygg- och miljönämndens utfall april 2017, 21,6 procent. 
2. Inget av större betydelse. 
3. Vindkraftsprojekt Strömby 3:9 med flera har skjutits på framtiden, Ny 

vassklippningsmaskin, Arbete med skrotverksamheten i Slätafly, 
Planprogram, Bergkvara hamn. 

4. Pågår. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 151/17, Aktuell information från respektive nämnd 
april 2017 
 
Tillförordnad förvaltningschef Christian Lindström 
 
1. Tekniska nämndens utfall april 2017, skattefinansierad verksamhet 35,3 

procent, avgiftsfinansierad verksamhet 10,1 procent.  
2. Kontrollverksamhet samt REV-avtal vid fiberläggning, VA-planen, VA 

söder, Projektledning i stort. 
3. Översyn bruknings- och anläggningstaxan, Projektering Kvilla, Byte av 

LED-lampor. 
4. Pågår. 

 
Bildningschef Lena Sandgren Swartz 
 
1. Bildningsnämndens utfall april 2017, 19,9 procent. 
2. Inga större volymförändringar. 
3. Ny rektor rekryterad, Bergkvaraprojektet påbörjat, Skolinspektionen på 

återbesök, Mentor-systemet införs läsår 17/18, Sommarprogrammet klart 
från kultur och fritid samt ny hemsida för biblioteket, Förslag – Gullabo 
skola lunchöppet för allmänheten. 

4. Pågår. 
 
Noteras att Mona Magnusson, M lämnar sammanträdet och Per Olov 
Karlsson, SD inträder som ersättare, utan att delta i beslutet eftersom han 
inträtt under påbörjad behandling av ärendet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från förvaltningscheferna avseende budget och på- 
    gående händelser i respektive nämnd, april 2017. 
-----  
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KS § 152/17   17/KS0010  
Ekonomirapport/Månadsuppföljning januari – april 2017  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar månadsuppföljning för 
nämndernas budget januari – april 2017, investeringar, personalkostnader samt 
sjukfrånvaro. 
 
Kommunstyrelsen 
Oförändrad helårsprognos. 
Asylsamordning (1123) ej återsökt, avslutas efter vårterminen. 
 
Bygg- och miljönämnden 
Oförändrad helårsprognos. 
 
Tekniska nämnden 
Oförändrad helårsprognos. 
 
Socialnämnden 
Rapporterar ett underskott i helårsprognos på 9 mnkr. 
                  
Bildningsnämnden: 
Oförändrad helårsprognos. 
 
Finansförvaltningen 
Rapporterar ett överskott i helårsprognos, KLP värdeökning tertial 1. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari – april 2017. 
-----  
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KS § 153/17 
AU § 151/15 17/KS0091 
Finansrapport per den 2017-04-30 
 
Ärendebeskrivning 
 
Finansrapport per den 2016-07-30 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 2017-04-30. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera finansrapporten per den 2017-04-30, 
 
att avsluta Torsås kommuns checkräkningskredit om 17 mnkr. 
----- 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 154/17 
AU § 154/17    17/KS0094 
Taxor och avgifter inom Räddningstjänstens verksamhets-
område 
 
Ärendebeskrivning 
 
För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning 
av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 
2002-09-12, gäller följande sotningsindex från 2017-06-01: 
 
Sotningsindex 2017 – 2,18 procent. 
 
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på 
medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares 
Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,2 procent), dels 
Konsumentprisindex för tolv månaders förändring i februari (1,8 procent). 
 
Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så 
måste man ta hänsyn till eventuella påslag i år och överskott från föregående år.  
 
Räddningstjänstförbundet har kommit in med förslag på nya taxor för: 
 

 Tillsyn och automatlarm. 

 Sotning och rengöring 2017-08-01. 

 Brandskyddskontroll 2017. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-05-16: 
 
att notera inlämnade taxor och avgifter inom Räddningstjänstens verksamhets- 
     område, 
 
att bjuda in räddningschef Hans Erlandsson till kommunstyrelsen 2017-05-30  
     för en redovisning av taxor och avgifter. 
  

Kommunstyrelsens behandling 2017-05-30 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar taxor och avgifter inom Räddnings-
tjänstförbundet Emmaboda – Torsås verksamhetsområde. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 154/17 Taxor och avgifter inom Räddnings-
tjänstens verksamhetsområde 
 
Förslag att Förbundsdirektionen för räddningstjänsten kan verkställa beslut 
gällande höjning av taxor via KPI (Konsument Pris Index) utan att inhämta 
kommunfullmäktiges godkännande. Fastställande av Räddningstjänst-
förbundet Emmaboda – Torsås (RFET) taxa för brandskyddskontroll, tillsyn 
och tillstånd enligt Lag (2003:778) 5 kap 4 § om skydd mot olyckor (LSO) 
och Lag (2010:1011) 27 § om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

 
Är det en fråga om en ren indexuppräkning i linje med de underliggande 
fullmäktigebesluten i medlemskommunerna måste indexuppräkning kunna ses 
som verkställighet – och därmed kunna beslutas på direktionsnivå i 
förbundet.” 
 
Det skulle innebära att Direktionen för RFET kan besluta om taxorna i 
november på sista direktionsmötet för kalenderåret och att taxorna därmed 
börjar gälla vid kommande årsskifte. Förutsättningen är ju att medlems-
kommunernas respektive fullmäktige beslutar bifall i frågan. RFET har ett 
informationsansvar till kommunfullmäktige att rapportera förändrad taxa. 

 
Sveriges Kommuner och Landsting, bedömer rättsläget enligt 
följande: 

 
1. Taxor som beslutats av kommunalförbund ska inte tillämpas 

under 2014. 
2. Om ett förbund redan har skickat ut fakturor som grundar sig på 

förbundets beslut om taxa för 2014, behöver förbundet avisera att 
det kommer att återkomma med en ny faktura. 

3. Kommunen (fullmäktige) måste fatta nya beslut om taxor för 
2014. 

4. Även om kommunen fattar formellt beslut om taxan en bit in på 
2014, till exempel under februari månad, kan taxan tillämpas för 
hela 2014. 

5. Undantag för ovanstående punkt gäller timtaxor för tillsynsbeslut. 
Här är rättsläget oklart, men förbundet bör inte fakturera 
retroaktivt enligt taxan även när den väl har antagits formellt av 
kommunen.  

6. Det bör inte bli aktuellt med återbetalning för tillämpning av 
förbundsbeslutad taxa före HFD-avgörandet den 12 december 
2013. Då var rättsläget klart och därför får man anse att sådana 
beslut vunnit laga kraft. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 154/17 Taxor och avgifter inom Räddnings-
tjänstens verksamhetsområde 
 
7. Det är möjligt att fullmäktige att i enlighet med 3 kap 10 § 

samt 3 kap 21 § kommunallagen delegera möjligheten att 
göra indexjusteringar till förbunden. 

8. HFD:s beslut gäller normgivning som delegerats med stöd av 8 
kap 10 § regeringsformen, inte avgifter som avser fakultativt 
(frivilligt) verksamhet som ett kommunalförbund erbjuder 
invånarna. 

 
Taxor det berör: 
1. Taxa för brandskyddskontroll- tillämpningsområde Emmaboda – 

Torsås. 
2. Taxa för tillsyn enligt LSO och LBE-tillämpningsområde 

Emmaboda – Torsås. 
3. Taxa för tillstånd för explosiva varor- tillämpningsområde 

Emmaboda – Torsås. 
4. Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor – 

tillämpningsområde Emmaboda – Torsås. 
5. Taxa för utryckningsersättning till automatlarm – 

tillämpningsområde Emmaboda – Torsås. 
 

Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall på förslag till beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen 
beslutat att bifalla förslag till beslut. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta ny sotningstaxa för 2017 enligt framtaget sotningsindex att gälla från  
     och med 2017-08-01, 
 
att anta ny taxa för tillsyn och automatlarm inom Räddningstjänstens 
     verksamhetsområde, 
 
att anta taxa för sotning och rengöring att gälla från och med 2017-08-01, 
 
att anta taxa för brandskyddskontroll att gälla från och med 2017-08-01, 
 
att anta taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga/explosiva varor, 
 
att under förutsättning att direktionen fastställer indexuppräkning av  
     ovanstående taxor, delegera till direktionen att godkänna indexjusteringar. 
-----  
Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 155/17 
AU § 144/17   17/KS0046 
Flaggpolicy, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att Torsås kommun upprättade en flaggpolicy uppmanade 
kommunstyrelsen 2016-11-29 § 263 Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås att upprätta en policy avseende flaggning vid deras fastigheter. 
 
Policy flaggning föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-05-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen policy avseende flaggning från Räddningstjänstförbundet  
    Emmaboda – Torsås. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera inkommen policy avseende flaggning från Räddningstjänstförbundet  
    Emmaboda – Torsås. 
----  
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AU § 156/17   17/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson informerar om att brandmän i Sverige har 
protesterat mot det nya avtal som tecknats mellan Brandmännens riksförbund 
och Sveriges kommuner och landsting. Protesterna rör bland annat ersättning 
till deltidsbrandmän. Förhandlingar pågår inom Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås. 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Dom 2017-05-17 avseende fastighetsbestämning av Ragnabo. 

 Jämställdhetspris 2017 till Caroline Elneus. 

 Skrivelse från många arga kvinnor.  

 Betänkande distansundervisning.  

 Björken i Gullabo. 

 Torsås Bostads AB:s/Torsås Fastighets AB:s kontorslokaler. 

 Frukostmöte 2017-05-31. 

 Projekt kommunhusen. 
 
Ledamot Kent Freij, SD informerar om att ordförande i revisionen Ronny 
Ramberg påtalar att vid inkallande av socialnämndens presidium kommer 
enbart ordförande. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
----- 
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AU § 157/17   17/KS0096 
Ansökan om ekonomiskt bidrag i samband med SM i golf 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jäv 
 
Marcus Johansson, C meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 

 
Under 2017 arrangeras SM i golf i olika klasser i Småland. Möre Golfklubb har 
tilldelats herrar H50. Deltaganar är inom åldern 50 – 50 år och kommer från 
hela Sverige. Totalt kommer 158 spelare. 
 
Tävlingen genomför under tiden 7 – 9 juli 2017. Dagarna före tävlingen 
kommer de flesta att provspela banan. Banan kommer därför att vara avstängd 
för övriga golfare under fyra dagar vilket gör att Möre Golfklubb tappar en del 
av sina viktiga intäkter. Tävlingsavgift och spelagift för SM tillfaller Golf-
förbundet. 
 
Med anledning av detta ansöker Möre Golfklubb ekonomiskt stöd för 
arrangemanget om 40 000 kronor. 
 

Yrkande och proposition 
 
Staffan Kromnow, M yrkar att, Möre Golfklubb sponsras med 20 000 kronor 
under förutsättning att en tydlig marknadsföring görs av Torsås kommun 
under tävlingsdagarna. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
  

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att sponsra Möre Golfklubb med 20 000 kronor under förutsättning att en  
     tydlig marknadsföring görs av Torsås kommun under tävlingsdagarna. 
----- 
Sändlista 
Möre Golfklubb 
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KS § 158/17   17/KS0016  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2017-04-25, 2017-05-02, 2017-05-16, centrala 
ledningsgruppen 2017-03-06, 2017-05-04. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna, anmälan. 
-----  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


