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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 2012-11-06, 08.00 – 12.00     
   
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C   
 Roland Swedestam, S  
 Henrik Nilsson Bokor, S  
 Mona Magnusson, M  
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Mats Olsson, KD ej tjänstgörande ersättare 
 Curt Tyrberg, Regionförbundet i Kalmar län § 323 
 Kent Frost, ekonomichef § 323 
  Martina Lönnbom, Lönnbom VA-teknik AB § 325 
 VA-ingenjör Nina Johansson § 325 
   
   
   
    
Utses att justera Roland Swedestam, S   
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2012-11-07  
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Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson  Paragrafer 308 - 325   
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 Justerande Roland Swedestam    
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Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 308 - 325 
 
§ 308 Delegationsärende, inköp     
§ 309 Markförfrågan, Bergkvara 2:1 del av 
§ 310 Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning 
§ 311 Revisionsrapport – Granskning av administrativa processer 
§ 312 Revidering av skolskjutsreglemente 
§ 313 Ansökan om verksamhetsbidrag för Brottsofferstöd för 2013 
§ 314 Motion – Fjärrvärme i Bergkvara 
§ 315 Detaljplaneändring Järnsida 1:2 med flera, Järnsida udde 
§ 316 Delgivningsärende 
§ 317 Kurser och konferenser 
§ 318 Kommunledningen informerar 
§ 319 Representant till styrgrupp för Folkhälsopolitisk plan i Kalmar län 
§ 320 Vågens fastighet 
§ 321 Stationshuset i Bergkvara 
§ 322 Information inköp datorer 
§ 323 Information bredband 
§ 324 Information räddningsinsats 
§ 325 Utredning/kostnadsbedömning för sluttäckning, Hallagärde 
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AU § 308/12  12/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp oktober 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpschef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande inköp 
under oktober 2012. 
 
• Bare Appliance AB, Lagningslösning IT 
• Advitum AB, Konsulttjänster timbank IT. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under oktober  
     2012. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 309/12  12/KS0167 
Markförfrågan, Bergkvara 2:1 del av 
 
Ärendebeskrivning 
 
Guldbolaget i Bergvara AB önskar att få förvärva mark från del av Bergkvara 
2:1 cirka 155 kvm. Marken ligger i anslutning till Lövsångaren 4. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta planbestämmelserna över området samt 
 
att därefter till kommunstyrelsen för beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 310/12  12/KS0165 
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning 
 
Ärendebeskrivning 
 
ViMás Träningscenter ansöker hos Länsstyrelsen om tillstånd till allmän 
kameraövervakning gällande företagets anläggning på Motellvägen 1 i 
Söderåkra. 
 
Enligt 18 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning ska den kommun 
där övervaktningen ska ske, ges tillfälle att yttra sig innan Länsstyrelsen 
meddelar tillstånd till allmän kameraövervakning. 
 
Yttrande över ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2012-11-16. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inga synpunkter föreligger på ansökan om tillstånd till allmän kamera- 
     övervakning, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Kalmar län 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 20  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
AU § 311/12  12/KS0169 
Revisionsrapport – Granskning av administrativa processer 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska kvalitet och 
effektivitet i de administrativa processerna avseende ekonomi- löne- och 
nämndsadministration i Torsås kommun. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna beslutade revisionsplan. 
 
Enkäter har skickats ut till 51 personer från samtliga förvaltningar som haft 
möjlighet att besvara enkäterna. Av dessa har 40 personer (79 procent) 
besvarat enkäten avseende rutiner medan endast 28 personer (55 procent) har 
besvarat enkäten avseende uppskattning av tid. De ser allvarligt på att svars-
frekvensen inte blev högre vilket minskar tillförlitligheten i den granskning 
som genomförs. 
 
Efter genomförd granskning bedöms att kommunen i huvudsak har 
ändamålsenliga processer avseende ekonomi-, löne- och nämnds-
administration. Dock görs bedömningen att det finns ett antal områden med 
förbättringsmöjligheter. Främst gäller detta uppföljning mot budget samt 
nämndsadministration. 
 
Kommunstyrelsen bör snarast upprätta och fastställa en delegationsordning. 
Avsaknad av delegationsordning bidrar till stor ineffektivitet i ärende- 
hanteringen. Det är inte ändamålsenligt att kommunen saknar dokument- 
hanteringsplan och att mallen för tjänsteskrivelser saknar rubrik för 
konsekvensanaslys. 
 
Revisorerna finner det anmärkningsvärt att kommunens ansvariga tjänste- 
män lägger ner så lite tid på verksamhetsprocesser jämfört med hur mycket tid 
de lägger på administrativt arbete. 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. 
Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2012-12-31. 
Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen upprättar ett svar till revisionen med anledning av  
     revisionsrapporten samt  
 
att därefter till kommunstyrelsen för beslut och för kännedom till kommun- 
     fullmäktige. 
----- Sändlista Kommunstyrelsen  
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AU § 312/12  12/KS0140 
Revidering av skolskjutsreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av Skollagen 2010 samt ändrad avgift för borttappade busskort 
behöver kommuns skolskjutsreglemente uppdateras. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-10-08 § 189 att godkänna revidering av skol- 
skjutsreglemente. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa reviderat skolskjutsreglemente. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 313/12   12/KS0168 
Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 

Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, 
Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att ge stöd till brottsoffer 
och deras anhöriga som bedöms behöva det. 
BOJ:s verksamhet gör att kommunen kan leva upp till detta åtagande enligt 
SoL och de mänskliga rättigheterna. 
 
BOJ är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor och kunnigare 
bemötande av brottsdrabbade. Vi ger kostnadsfritt stöd, råd och information 
till brottsoffer och vittnen. Föreningen erbjuder hjälp och stöd till den som 
drabbats av brott, dels genom samtal med en stödperson, dels genom de 
vittnesstöd som finns på Kalmar tingsrätt och som förmedlar stöd och hjälp till 
målsägande och vittnen i samband med rättegången. 
 
Brottsofferjouren utgör ett komplement till de myndigheter som har ett uttalat 
ansvar för att stödja brottsoffer. 
 
I dagsläget har BOJ i södra Kalmar län fjorton (14) aktiva stödpersoner och 
elva (11) vittnesstöd som arbetar helt ideellt. De ger sin tid och sitt 
engagemang för att på bästa sätt stödja brottsoffer och vittnen. Jourens 
samarbete med polis och tingsrätt fungerar utmärkt. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om verksamhetsbidrag från 
Torsås kommun med 20 565 kronor för 2013. 
 
Verksamhetsberättelse 2011 samt statistikuppgifter och diagram föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta från de övriga kommuner deras bidrag som lämnas till Brottsoffer- 
     jouren, 
 
att därefter till kommunstyrelsen för beslut. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 314/12 
AU § 155/10  
KF § 31/10   10/KS0071 
Motion – Fjärrvärme i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Ronny Ramberg, C hemställer i en motion att kommunstyrelsen/ 
fjärrvärmebolaget får i uppdrag att utreda möjligheten att förse Bergkvara med 
fjärrvärme. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-27: 
 
att överlämna motionen till Torsås Fjärrvärmenät AB och Torsås Bostads 
     AB/Torsås Fastighets AB för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-11-06 
 
Svar föreligger från Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB och Magnus 
Andersson, VD Torsås Bostads AB. 
 
Beräkningar som gjorts visar att kostnaderna överstiger intäkterna och att det 
på lång sikt inte är ekonomiskt försvarsbart att bygga ut fjärrvärmenätet till 
Bergkvara. Se vidare aktbilaga. 
 
Svaret på motionen har föredragits och godkänts av styrelsen i Torsås Fjärr- 
värmenät AB 2012-09-19 och i styrelsen för Torsås Bostads AB och Torsås 
Fastighets AB 2012-09-27. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Fjärrvärme i Bergkvara med hänvisning till föreliggande 
     svar från Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB och Magnus Andersson,  
     VD Torsås Bostads AB, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 315/12   11/KS0229 
Detaljplaneändring för Järnsida 1:2, 1:3, Järnsida udde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med en ändring av detaljplanen för Järnsida 1:2 och 1:3 är att, inom 
ramen för den ursprungliga planidén tillåta vatten- och avloppsanslutning för 
fastigheter inom planområdet. 
 
Planområdet angränsar till Kalmarsund, cirka 6 km söder om Bergkvara 
samhälle. Det omfattar cirka 14,5 hektar och 16 fritidshus. Marken inom 
planområdet är privatägd. Övervägande andel av fastigheterna utgöras av 
friköpta fastigheter. 
 
Synpunkter på detaljplaneändringen ska senast 2012-11-12 lämnas in till bygg- 
och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inga erinringar föreligger på ändring av detaljplanen för Järnsida 1:2 och 1:3, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelsen 
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AU § 316/12   12/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,  

2012-11-01, 12/KS0002. 
 

• Skrivelse från mycket arg pensionär gällande flyktingar, 12/KS0006. 
 
• Beslut om anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Bergkvara 2:1, 

från Länsstyrelsen Kalmar län, gällande Ängaskär, 12/KS0051SOS. 
 

• SOS Alarm, Nytt informationsnummer 113 13 för att komplettera och 
avlasta nödnumret 112. 12/KS0010. 

 
• Sveriges kommuner och landsting, Ekonomirapporten oktober 2012, 

12/KS0043. 
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningar. 
-----  
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AU § 317/12   12/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Länsstyrelsen i Kalmar län, Regional miljömålsdag 2012-11-22, 

Oskarshamn. 
 

• Regionförbundet i Kalmar län, Workshop för framtida insatser för att 
minska ungdomsarbetslösheten i södra Kalmar län, 2012-11-27, Kalmar. 

 
• Landstinget i Kalmar län, seminarium om program för omsorg och vård till 

personer med demenssjukdom i Kalmar län, 2012-12-07, Oskarshamn. 
 

• Sveriges kommuner och landsting med flera, Religionens roll i samhälls-
byggandet, 2012-11-19, Örebro. 

 
Ansökan finns på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 318/12   12/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om 
 
• Träff med Josephine Hermansson gällande ensamkommande flyktingbarn, 

2012-11-09 klockan 10.00. 
• Lokalerna i Gula huset. 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Medarbetarenkäten är utskickad, sista dagen för inlämnade 2012-11-12.  
• Lägesrapport rekrytering av samhällsbyggnadschef, bildningschef och 
      säkerhetssamordnare. 
• Lokalutredningen. 
• Sammanträffande med socialförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in till kommunstyrelsens sammanträde Jan Ekelund och Tomas  
     Franzén för en redovisning av deras verksamheter, 
 
att i övrigt notera informationen från kommunledningen. 
----- 
Sändlista 
Jan Ekelund 
Tomas Franzén 
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AU § 319/12 
AU § 267/12   11/KS0114 
Representant till styrgruppen för Folkhälsopolitisk plan i Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-03 § 136 att utse Marie Jansson, KD som 
representant till styrgruppen för Folkhälsopolitisk plan i Kalmar län. 
 
Eftersom Marie Jansson har avgått som politiker efterhör Henrik Nilsson 
Bokor, S vem som ska ersätta henne. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-18: 
 
att ärendet återkommer. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-11-06 
 
Henrik Nilsson Bokor, S efterhör om någon ersättare är utsedd efter Marie 
Jansson i styrgruppen för folkhälsopolitisk plan i Kalmar län. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta från beredningsgruppen i socialnämnden och bildningsnämnden 
     förslag på representant till styrgruppen för folkhälsopolitisk plan i Kalmar 
län. 
-----  
Sändlista 
Beredningsgruppen i socialnämnden och bildningsnämnden 
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AU § 320/12   12/KS0172 
Vågens fastighet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S har varit och tittat på 
takläckan på Vågen i Bergkvara. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar att kommunchefen och Johnny Kullberg, Torsås 
Fastighets AB infodrar anbud på renovering av taket på Vågen. Finansiering 
sker med AFA-pengarna. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 321/12   12/KS0045 
Stationshuset i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S frågar om hyresavierna för stationshuset i Bergkvara 
skickas ut till hyresgästerna nu när Bergkvara Hamn & Stuveri AB är sålt. 
-----  
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AU § 322/12   12/KS0005 
Information inköp datorer  
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S informerar om att på bildningsnämnden har det köpts in 
21 stycken stationära datorer. Datorerna finns på Torskolan. 
 
Kommunchefen informerar om att iPads ska köpas in till bildningsnämndens 
ledamöter. 
-----  
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AU § 323/12   12/KS0072 
Information, bredband 
 
Ärendebeskrivning 
 
Curt Tyrberg, Regionförbundet i Kalmar föredrar ärendet. 
 
Nu görs en kraftsamling för att förbättra bredband i Kalmar län med målet att 
alla i länet ska ha tillgång till bredband senast 2020.  
 
Tanken är att man ska ta tillvara på de investeringar på cirka 400 mkr som länet 
gjorde mellan åren 2002-2016, då man byggde ut ADSL. Flertalet telestationer i 
länet har fiber och nu ska man se till att det dras fiber mellan telestationerna 
och bostäder/företag. 
 
Under 2012 är målet att få in minst en ansökan om statligt stöd per kommun. 
Från Torsås kommun har det inte kommit in någon ansökan. 
 
Skrivelser har inkommit till kommunkansliet att täckningen för mobilt 
bredband i kommunen är dåligt. För att få en bra täckning på sitt mobila 
bredband måste det sättas upp flera master med 1,5 km mellan varje mast. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 324/12   12/KS0088 
Informationsärende – räddningsinsats  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kritik har inkommit från allmänheten att räddningstjänsten inte var på plats 
vid olyckan 2012-10-29 i Södra Kärr. 
 
Räddningstjänsten i Torsås larmades aldrig utan larmet gick direkt till 
Sjöräddningen i Göteborg.  
 
Vid en sådan här olyckan måste man även tänka på de närboende som behöver 
bearbeta det som hänt. 
 
Ärendet kommer att tas upp i direktionen för Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås och i Posom-gruppen. 
-----  
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AU § 325/12   11/KS0127 
Utredning/kostnadsbedömning för sluttäckning med mera av 
Hallagärde deponi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Martina Lönnbom från Lönnbom VA-teknik AB redovisar från utredning/ 
kostnadsbedömning för sluttäckning av Hallagärde deponi. Se vidare akt- 
bilaga. 
 
Kostnader hittills totalt 3 mkr. 
  
Framtida kostnader: 
 
Driftskostnad idag 110 000 kronor per år. Driftkostnader minst 30 år, åtgärder 
för underhåll, övervakning, kontroll. 
 
Efter slutförd sluttäckning 55 000 kronor per år (mindre lakvatten, mindre 
provtagning, mindre analysomfattning). 
 
Sluttäckning uppgår totalt till 8,06 miljoner kronor. Då är inte inräknat, att 
användningen av slam för reningsverket till vegetationsskiktet blir billigare än 
dagens ”kvittblivning”. Det som saknas i beräkningen är upprättandet av upp- 
handlingsunderlaget och kontroll vid utförandet av sluttäckningen.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande sluttäckning för Hallagärde deponi.  
-----  
  

 
 

 
 
 
 
 


