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AU § 20/13 
AU § 346/12 
AU § 335/12   12/KS0053 
Inlösen av reverslån 
 
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB informerar 
på kommunstyrelsen 2012-10-30 om hur bostadsbolaget påverkas av att räntor 
på interna lån för kommunägda bolag slopas vid årsskiftet. 
 
Kommunreversen för Torsås Fastighets AB är vid årsskiftet cirka 80,8 mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in styrelsen för Torsås Fastighets AB till 
arbetsutskottet för att vidare diskutera ärendet. 
 
Ärendet utgår med anledning av att bostadsbolaget har besiktning av deras 
fastighet på Allfargatan idag. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-12-04 
 
Magnus Andersson VD och Jörgen Johansson ordförande i Torsås Bostads 
AB/Torsås Fastighets AB informerar om hur bostadsbolaget påverkas av att 
räntor på interna lån för kommunägda bolag slopas vid årsskiftet. 
 
Arbetsutskottets beslutar 2012-12-04: 
 
att ekonomichefen undersöker förutsättningen för att eventuellt placera och  
     lösa in kommunens lån  
 
att ekonomichefen med styrelsen i bostadsbolaget gällande räntor på internlån, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 20/13, Inlösen av reverslån 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Ekonomichef Kent Frost föreslår: 
 
att Torsås Fastighets AB som ersättning för reverslån från Torsås kommun 
övertar följande lån från kommunen på totalt 78 400 tkr: 
 
Lån 38067, 20 500 tkr 
Lån 53215, 5 000 tkr 
Lån 47809, 14 000 tkr 
Lån 47810, 14 200 tkr 
Lån 48651, 24 700 tkr, 
 
Resterande skillnad upp till gällande reverslån 2 486 tkr löses av Torsås 
Fastighets AB kontant på omskrivningsdagen. 
 
att borgensavgift på 0,25 procent ska tas ut av Torsås Fastighets AB för 
övertagna lån på 78 400 tkr, 
 
att för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låneför- 
     pliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 130 mkr. 
  
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB som ersättning för reverslån från Torsås kommun  
     övertar lånen med nummer 38067, 53215, 47809, 47810 och 48651, totalt  
     78 400 tkr samt 
 
att resterande skillnad upp till gällande reverslån 2 486 tkr löses av Torsås  
     Fastighets AB kontant på omskrivningsdagen, 
 
att en borgensavgift på 0,25 procent tas ut för Torsås Fastighets AB enligt  
     beslut i kommunfullmäktige 2012-11-12 § 154 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låneför- 
     pliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 130 mkr. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 20/13, Inlösen av reverslån 
 
att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av kommun- 
     fullmäktige eller kommunstyrelsen skall undertecknas av kommunstyrelsens  
     ordförande, eller vid förfall för denne, av 1:e vice ordförande och kontra- 
     signeras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av kommunchefen.     
-----   
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
 
 
  
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 52  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 21/13     
Placering av överskottslikvid 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost förslår att överskottslikvid efter inlösen av reverslån 
och intäkter från anslutningsavgifter VA söder Bergkvara placeras i KLP. 
 
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bemyndiga ekonomichef Kent Frost att överskottslikvid efter inlösen av  
     reverslån och intäkter från anslutningsavgifter VA söder Bergkvara placeras  
     i KLP.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 22/13   13/KS0018 
Beslutsattestanter 2013  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2013-01-01: 
 

Driftbudget   

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 

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

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

 
Investeringsbudget  

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

  
Balanskonton som är kopplade till:  

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 

11 Kommunchef Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost 
112 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 
1121 Redovisningsekonom Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1122 
Ekonomiassistent, 
Kassa/bank Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell 

1124 
Ekonomiassistent, 
remittering Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1132 Lönehandläggare 1 Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
   Lönehandläggare Mona Magnusson 

   Ekonomichef Per Lindberg 

   Personalsekreterare Kenth Norrman 
1133 Lönehandläggare 2 Birgitta Eriksson Lönehandläggare Carina Johansson 
   Lönehandläggare Mona Magnusson 
   Personalchef Per Lindberg 
         Personalsekreterare Kenth Norrman 
Fortsättning 
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                          Fortsättning § 22/13, Beslutsattestanter 2013  

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

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

  

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

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

Från och med det datum då erforderliga tillstånd för installation och drift 
erhållits, ska installation påbörjas inom 3 månader och driftstart skall påbörjas 
inom 6 månader.  
 
Avtal gäller under fem år från och med det datum båda parterna skrivit under 
det. Avtalet förlängs automatiskt med fem år i taget om skriftlig uppsägning ej 
skett senast tolv månader före avtalets utgång. Vid förlängning omförhandlas 
prisvillkoren. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-10-18: 
 
att ärendet återkommer efter att man tagit ställning om kommunstyrelsens  
     interbudget för 2012 samt efter en översyn av det upprättade samarbets- 
     avtalet med MediaSken AB gällande LED-skärmar. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 24/13, Uppförande av LED-skärmar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30: 
 
att tillsvidare avstå från att köpa in LED-skärmar och återkomma när inköps- 
     stoppet har upphävts.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-06: 
 
att ärendet gällande LED-skärmar överlämnas till budgetberedningen, inför  
     budgetarbetet 2013. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22: 
 
Kommunchef Jan Darrell föreslår att kommunen avstår från att köpa in LED-
skärmar eftersom kostnadsbilden har förändrats och inlämnat förslag på 
samarbetsavtal mellan Torsås kommun och MediaSken AB inte gäller längre. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att köpa in LED-skärmar.  
 ----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 25/13 
KF § 182/12 
KS § 295/12 
AU § 320/12   12/KS0172 
Underhåll kommunens fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S har varit och tittat på 
takläckan på Vågen i Bergkvara. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar att kommunchefen och Johnny Kullberg, Torsås 
Fastighets AB infodrar anbud på renovering av taket på Vågen. Finansiering 
sker med AFA-pengarna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-06: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-11-27 
 
Kommunchefen informerar om att Johnny Kullberg, Torsås Fastighets AB har 
varit och tittat på fastigheten men kan inte lämna någon kostnadsbild. 
 
VD Magnus Andersson har inte någon möjlighet att låna ut någon personal för 
att åtgärda takläckan förrän tidigast våren 2013. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-11-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att resterande AFA-medel efter genomförd kajreparation ska användas till  
     underhåll av kommunens fastigheter samt  
 
att kommunstyrelsen får i delegation att fatta beslut om vilka underhålls- 
     åtgärder som ska utföras. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-12-10: 
 
att resterande AFA-medel efter genomförd kajreparation ska användas till  
     underhåll av kommunens fastigheter samt  
 
att kommunstyrelsen får i delegation att fatta beslut om vilka underhålls- 
     åtgärder som ska utföras. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 25/13, Underhåll kommunens fastigheter 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna, att reparation av tak på Vågen upphandlas inom ramen för 
     direktupphandling. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelen 
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AU § 26/13 
KS § 251/12 
AU § 285/12 12/KS0163 
Ägardirektiv, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på reviderat ägardirektiv för Torsås 
Fastighets AB.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-16: 
 
att efter justering och komplettering översända ägardirektivet till kommun- 
     styrelsen och kommunfullmäktige för godkännande och fastställande av  
     reviderat ägardirektiv för Torsås Fastighets AB. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-10-30 
 
Reviderat ägardirektiv för Torsås Fastighets AB föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-10-30: 
 
att inhämta från styrelsen i Torsås Fastighets AB eventuella synpunkter på  
     reviderat ägardirektiv, 
 
att kommunkansliet delges protokoll från Torsås Fastighets AB:s bolags- 
     stämma och från styrelsesammanträde för delgivning till kommunstyrelsens  
     ledamöter via mail. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22: 
 
Synpunkter daterat 2012-12-28 har inkommit från Torsås Fastighets AB 
beträffande förslag till reviderat ägardirektiv. 
 
Styrelsen för Torsås Fastighets AB har inga synpunkter på översänt förslag till 
nytt ägardirektiv förutom på sidan två under rubriken Mål för fastighets-
hantering (lokalhantering).  
 
Torsås Fastighets AB föreslår att andra stycket ska ha följande lydelse: Bolaget 
ansvarar för inre och yttre skötsel av samtliga ovanstående fastigheter. Ersättning för dessa 
tjänster skall i samtliga fall beräknas på affärsmässiga grunder.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 26/13, Ägardirektiv, Torsås Fastighets AB 
 
Motiv för ändring av lydelsen är att ordet ”lokalvård” skall utgå. Lokalvården 
skall upphandlas/ombesörjas av respektive förvaltning. Kontroll av utförda 
städtjänster bör ombesörjas av de ansvariga inom respektive verksamhet.  
I förslaget nämns inte huruvida ersättning för utförda tjänster skall utgår. 
Torsås Fastighets AB anser det självklart att ersättning skall utgår och föreslår 
därför skrivningen ”på affärsmässiga grunder”. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inkomna synpunkter daterade 2012-12-28 från Torsås Fastighets AB be-  
     träffande förslag till reviderat ägardirektiv noteras samt 
 
att ägardirektiven för Torsås Fastighets AB överlämnas till kommunstyrelsen  
     för beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 27/13 
KS § 313/12 
AU § 352/12   12/KS0185 
Muddring i Ängaskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kopia på skrivelse daterad 2012-11-16 ställd till Länsstyrelsen från Kerstin 
Ahlberg föreligger. 
 
Kerstin Ahlberg vill göra kommunen uppmärksam på en händelse i Bergkvara i 
samband med att Vision Bergkvara pumpat ur, ”muddrat och tagit bort vass i 
Ängaskär, detta utan att veta något om vilka tillstånd eller om verksamheten 
tillåtits utan att strandskyddsdispens erhållits. 
 
Massor från muddringen har lagts på ett område, fastigheten Bergkvara 2:29, 
en fin strandäng med återupptaget bete som nu pågått under cirka sex år. 
Miljöstöd har utgått för området. Markägare och miljöstödstagare är skilda 
personer.  
 
Bakgrunden är den att för cirka sex – sju år sedan tog Torsås kommun kontakt 
med mark- och djurägare för att få området betat. Kommunen bekostade 
stängsling, röjning, material samt transporter av djuren. Närboende grannar har 
hjälpt till att vattna och passa djuren, allt för att området hyser stora värden, 
både växt och djurliv. Växtarter som blåsklöver, kustarun, gulkämpar, spikört, 
rödklint, klöverärt med flera arter finns. Området är tuvigt och innehåller 
svackor som delvis översilas. En mindre del av området har fyllts ut i sin östra 
del tidigare, men som nu åter börjat etablera fin flora. Massorna fyller nu stora 
delar av detta fina område, men borde lagts på till exempel åkermark eller 
något annat område där biologiska värden inte förstörs. 
 
Från miljöinspektör Jan Andersson föreligger synpunkter daterat 2012-11-26. 
Se vidare aktbilaga. 
 
I Länsstyrelsens beslut anges att muddermassorna ska läggas upp på åkermark. 
Massorna har nu lagts upp på strandängen/betesmarken Bergkvara 2:29. 
Massornas volym synes vida överstiga i beslutet angivna 700 m3

. 

Uppskattningsvis närmare 2500 m3
. 

 
Med hänsyn till områdets strandängskaraktär med dess flora och inte minst 
risken för utlakning av näringsämnen återigen till Ängaskär/havet bör 
massorna flyttas och användas på åkermark och ej bredas ut över strandängen. 
 
Länsstyrelsen kommer att besöka området och därefter besluta i ärendet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 27/13, Muddring i Ängaskär 

 

Arbetsutskottets behandling 2012-12-04 
 
Kommunchefen informerar om att massorna är placerade där de har blivit 
anvisade. Markägarna har godkänt upplaget av massorna. Massorna ligger där 
för att rinna av och därefter ska det flyttas. Flyttningen bekostas av Vision 
Bergkvara. 
 
Länsstyrelsen har varit och besiktat upplaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att kommunchefen inhämtar mer uppgifter i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18  
 
Jäv 
 
Kerstin Ahlberg, TP meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Kommunchefen informerar om att ett sammanträffande med bland annat 
representanter från Länsstyrelsen och berörda i ärendet sker 2013-01-08. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Ordförande Håkan Algotsson/kommunchef Jan Darrell informerar från möte 
2013-01-09 med bland annat Johan Wendell och Henrik Karlsson från 
Länsstyrelsen om muddringen på Ängaskär. 
 
Muddringen är genomförd enligt plan (3 000 kvm).  Massorna är lagda för 
avvattning på gammalt upplag från tidigare muddring. Åtgärden godkänd av 
tidigare ägare Karlberg. Mindre del av massorna har flutit ut utanför tidigare 
gräns. Avsikten är att större delen ligger kvar men den del förs över till 
campingen för utfyllnad av låglänta områden. 
 
Henrik Karlsson har uppfattningen att massorna ska läggas på åkermark vilket 
inte tydligt framgår av de dokument som redovisats. Henrik anser att de 
massor som har lagts ut över det område som är klassat som betesmark med 
särskilda värden måste transporteras bort på ett sätt som gör att man kan 
återställa förutsättningarna för de växtarter som fanns där innan. 
Fortsättning   
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Fortsättning § 27/13, Muddring Ängaskär 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelen besluta: 
 
att Torsås kommun godkänner och lämnar tillstånd till, att de massor i  
     Ängaskär som hamnat på mark som klassats som betesmark, transporteras  
     och läggs på kommunens mark som utfyllnad inom Dalskärs camping- 
     området, i samförstånd med ägarna till Dalskärs Camping. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 28/13 
AU § 407/11  11/KS0037 
Företagsregister 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad har tidigare påpekat att det måste finnas ett näringslivs-
register på kommunens hemsida som folk så väl från Torsås kommun, men 
även från andra håll lätt kan hitta i.  
 
Det måste vara publika namnet som finns registrerat och inte det juridiska. 
Dessutom är det register som finns felaktigt, med såväl avförda som sålda 
företag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-12-08: 
 
att kommunchef Jan Darrell kontaktar Möre Resurscentrum med anledning av  
     skrivelsen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
I samarbete med Tuulikki Åkesson, verksamhetsledare Möre resurscentrum, 
har nuvarande företagsregister trots allt bedömts vara det mest effektiva jäm-
fört med alternativet att manuellt skapa och vidmakthålla ett register. Befintligt 
register köps av Upplysningscentralen (UC) och bygger på de uppgifter 
respektive företag själv rapporterar in till bolagsverket. Kritiken mot registret 
handlar om att antal bolag inte är rimligt i förhållande till en kommun av 
Torsås storlek, att bolagens säte kan vara annat än Torsås men ändå 
förekomma som ett lokalt företag med visst antal arbetsplatser samt att 
företagsnamnen inte alltid är samma som på företagens skyltar.  

 
Att skapa ett alternativt, det vill säga manuellt register bedöms ogörligt. Det 
kräver arbetstid att bygga upp och ajourhålla med aktuella kontaktuppgifter, 
bolagsinformation, nya, avslutade, eller vilande företag med mera. En sådan 
resurs finns inte att tillgå och det får anses nöjaktigt att förlita sig på att 
företagen själva håller sina uppgifter aktuella. Detta företagsregister är Torsås 
kommuns och tillhandahålls till allmänheten på kommunens hemsida.  

 
Svaret på ärendet har dröjt eftersom ett kompletterande företagsregister 
nyligen har inskaffats av Möre resurscentrum. Detta ger möjlighet att få del av 
snabbare, djupare och sammanställd företags- och branschinformation. Även 
detta register baseras på uppgifter inlämnade av företagen och sammanställs 
sedan av UC.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 28/12, Företagsregister 
 
Registret är inte publikt eftersom det ger möjlighet att få sammanställd 
information över unika företags ekonomiska situation och ställning, vilket UC 
enbart tillhandahåller licensierade kunder.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att inte upprätta något nytt företagsregister samt  
 
att godkänna kommunchefens svar gällande kommunens företagsregister som  
     sitt eget. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 29/13 
AU § 291/12 12/KS0157 
Vindkraftsetablering i kommunen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende framtida vindkraft, 2010-
09-29 ska utgöra underlag för beslut för framtida vindkraftsetableringar samt 
vara vägledande för beslut i frågor som rör användningen av mark- och 
vattenområden. 
 
Problem som bygg- och miljönämndens handläggare ser: 
 
Exploateringsintresset för vindkraft visar sig vara mycket stort i Torsås 
kommun, vilket planen kanske inte är utformad för. 
 
Planen är väldigt tillåtande och saknar vissa begränsningar så som ”tak” för 
vindkraftsutbyggnaden eller undantagande av fler områden till exempel så 
kallade tysta områden. 
 
Med den snabba teknikutvecklingen kommer fler områden bli intressanta för 
exploatering, som idag kan anses ha för dåligt potential. 
 
Allmänheten uttrycker önskemål om orörd natur, tyst och lugnt. 
 
Vissa byar tenderar att ringas in fullståndigt av vindkraftverk och vi har ingen 
möjlighet att avstyra med stöd av plan- och bygglagen eller miljöbalken eller 
nuvarande plan. 
 
Fler delar i tematiska tillägg behöver översyn. 
 
En orsak till att det etableras så mycket vindkraft i Torsås är att vind-
potentialen är god. 
 
Sammanfattning 
 
Politikerna bör ta ställning till om revidering av tematiskt tillägget ska påbörjas. 
 
De problem bygg- och miljönämnden ser idag med vindkraftsutbyggnaden kan 
inte regleras med stöd av plan- och bygglagen och miljöbalken utan måste ske 
genom politiskt antagna ställningstagande/begränsningar. 
 
Signalerna som bygg- och miljönämnden får från allmänheten är kommunen 
ska bromsa/begränsa. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 29/13, Vindkraftsetablering i kommunen 
 
Plangruppen föreslår 2012-09-05 § 1 att ärendet ska till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-10-16: 
 
att inhämta yttrande från partigrupperna om hur vi ska ha det med vindkrafts-  
     etableringar i Torsås kommun, 
 
att yttrande ska var kommunkansliet tillhanda senast 2012-11-30.  
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
I remissvar daterat 2012-12-20 angående vindkraftsetablering delar 
Torsåspartiet helt de farhågor kring för omfattande vindkratsetablering som 
redovisas i ärendet från ansvarig vindkraftshandläggare. 
 
Monica Fredriksson, TP och Roger Pettersson, TP menar att det är nu hög tid 
att slå till bromsarna och få rådrum för revidering av vindkraftsplanen. Men 
nuvarande plan gäller så länge den inte tagits tillbaks av kommunfullmäktige. 
Torsåspartiet föreslår därför att så omgående görs och att inga nya tillstånd 
släpps igenom förrän en reviderad plan antagits. En sådan revision borde gå att 
genomföra relativt snabbt. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera remissvar daterat 2012-12-20 från Monica Fredriksson, TP och  
     Roger Pettersson, TP gällande vindkraftsetablering i kommunen, 
 
att påminna partigrupperna om eventuella synpunkter för att kommunstyrelsen  
     ska kunna besluta 2013-02-26 om en eventuell revidering av tematiskt  
     tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. 
-----  
Sändlista 
Partigrupperna 
Kommunstyrelsen 
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AU § 30/13 
AU § 261/12 
AU § 208/12   12/KS0116 
Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2006-09-05 att en översyn av alla 
offentliga miljöer ska göras samt att tidigare sedan mänga år utarbetad 
handikappguide ska användas som investeringsmaterial. 
 
I kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-23 tillsätts en arbetsgrupp som ska 
arbeta med en gemensam handlingsplan för tillgänglighet i Torsås kommun.  
 
I kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-03 föredrogs nationella mål med 
handikappolitiken och hur det handikappolitiska arbetet särskilt ska inriktas på 
i landet och ute i kommunerna, av LSS handläggare Lena Gustafsson. Arbets- 
utskottet uppdrag till arbetsgruppen är att ta fram förslag till ett handikapp – 
politiskt program. 
 
 Ett förslag till handikappolitiskt program för Torsås kommun föreligger. 
 
Socialnämnden beslutar 2012-05-23 § 60 att överlämna uppdraget avseende det 
handikappolitiska programmet till kommunstyrelsen för fortsatt arbete, då 
socialnämnden anser att arbetet är ett kommunövergripande uppdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-06-12: 
 
att översända förslag till handikappolitiskt program för Torsås kommun på  
     remiss till bildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden,  
     tekniska nämnden och Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, 
 
att yttrande inlämnas senast 2012-10-01 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-09-18 
 
Strategi för funktionshinderpolitik Torsås kommun samt Funktions-
hinderpolitiskt program för Torsås/Nybro kommun föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att upphäva arbetsutskottets beslut 2012-06-12 § 208 gällande handikappolitisk  
     plan,  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 30/13, Funktionshinderpolitiskt program för 
Torsås kommun 
 
att hänskjuta till partigrupperna att avgöra vilket dokument som ska ligga till  
     grund för Torsås kommuns handikappolitiska program, Strategi för  
     funktionshinderpolitik Torsås kommun eller Funktionshinderpolitiskt  
     program för Torsås/Nybro kommun  
 
Arbetsutskottet behandling 2013-01-22 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-09-11 § 101 att arbetet inte upplevs som 
färdigarbetat och återsänds därför för vidare beredning. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17 § 170 att programmet som är föråldrat 
behöver revideras, att det saknar specifikation över vad nämnderna ska yttra sig 
om samt att benämningen ”Handikappolitisk plan” behöver justeras. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter om representanter i styrgruppen från RFH och KPR,  
 
att styrgruppen tar fram konkreta förslag utifrån Funktionshinderspolitiska  
     planen som kan arbetas med, vilket kommer att beaktas vid det fortsatta 
     arbetet med strategikartan för Torsås kommun. 
 
föreslår kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Funktionshinderpolitiskt plan för Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
RFH 
KPR 
Kommunstyrelsen 
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AU § 31/13 
AU § 337/12   12/KS0116 
Styrgrupp, ökad och förbättrad tillgänglighet 
 
Ärendebeskrivning 
 
I projekt Handel & Service i samverkan i och mellan Nybro, Emmaboda och 
Torsås kommun ingår ökad och förbättrad tillgänglighet som ett mål. En 
inventering av tillgängligheten har gjorts och de brister som finns är nu 
dokumenterade. 
 
RFH och KPR är enligt Christer Sjöberg, ledamot i RFH och ordförande i 
DHR Kalmar län, nöjda med det funktionshinderspolitiska programmet, där 
bemötande, tillgänglighet och delaktighet prioriteras. Därför är det viktigt att 
en handlingsplan arbetas fram. 
 
Inga-Britt Karlsson, processledare Handel & Service och Christer Sjöberg, 
RFH ledamot i Torsås kommun föreslår att kommunstyrelsen utser en styr- 
grupp, bestående av representanter från kommunstyrelsen, butiksägare, 
fastighetsägare, samhällsbyggnadsförvaltning, socialförvaltning och RFH. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-20: 
 
att inhämta partigruppernas yttrande gällande handikappolitisk plan, 
 
att yttranden ska inlämnas senast 2013-01-04 till kommunkansliet, 
 
att därefter återkommer ärendet för att utse en representant i styrgruppen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att med hänvisning till § 30 gällande Funktionshinderpolitiskt plan för Torsås  
     kommun anses inkommen skrivelse besvarad.                 
-----  
Sändlista 
Christer Sjöberg, RFH 
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AU § 32/13 
AU § 7/13 
KS § 305/12 
AU § 347/12 
AU § 341/12   12/KS0159 
Korrespondensgymnasiets framtid 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-20 § 341 att bjuda in bildningsnämndens  
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, tillförordnad bildningschef samt  
rektor Johanna Fors till arbetsutskottet 2012-12-04 med anledning av 
Korrespondensgymnasiets framtid. 
 
Rektor Johanna Fors redovisar från utredningen gällande Korrespondens- 
gymnasiets framtid. 
 
Diskuterades olika förslag på hur vi går tillväga för att få behålla 
Korrespondensgymnasiet i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-12-04: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2012-12-18 samt 
 
att bjuda in representant från Regionsförbundet med anledning av gymnasiets  
     framtid.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-12-18 
 
I samband med den nya skollagen arbetades fram, förändrades villkoren för 
Korrespondensgymnasiets förordning, som ger skolan möjlighet att bedriva 
distansundervisning. Från att ha varit en förordning utan tidsbegränsning blev 
det en förordning om försöksverksamhet som tillåter intag av elever till och 
med höstterminen 2013. 
Vidare tillsattes under hösten 2011, en utredning enligt ett kommittédirektiv 
(2011:85), med syfte att klarlägga hur distansundervisning sker i Sverige idag. 
 
Slutsatsen i betänkandet menar att utredningen gjort bedömningen att distans- 
undervisning i den form som bedrivs enligt förordningen 2011:682, om 
försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås 
kommun inte bör utökas, förlängas eller permanentas. 
 
Lennart Werner från Regionförbundet i Kalmar län informerar om att 
Regionförbundet kommer att stödja Torsås kommuns strategi, i en långsiktig 
regional satsning för att få behålla Korrespondensgymnasiet i Torsås. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 32/13, Korrespondensgymnasiets framtid 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchefen fortsätter arbetet med att 
få hjälp med att få behålla Korrespondensgymnasiet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-08 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-12-03 § 232 att anlita en kommunikations-
konsult vars arbete inriktas mot berörd politik samt yrkar att kommunstyrelsen 
tar kostnaderna för en konsult då detta är fråga om arbetstillfällen för hela 
Torsås kommun. 
 
Bildningsnämnden beslutar även att samtliga partier i Torsås kommun aktivt 
arbetar vidare för att påverka Korrespondensgymnasiets framtid samt att från 
Torsås kommun och Korrespondensgymnasiet sända en delegation till 
exempelvis utbildningsutskottet. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-01-08: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om arbetet med att få externt stöd för 
Korrespondensgymnasiets fortlevnad i Torsås kommun. 
 
Regionförbundet i Kalmar län beslutar 2012-11-22 § 233, att kansliet fortsätter 
dialogen med Torsås kommun gällande Korrespondensgymnasiets fortlevnad. 
 
Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 
att anlita konsulthjälp för att få stöd i den fortsatta processen för  
     Korrespondensgymnasiets fortlevnad i Torsås kommun. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 33/13   12/KS0051 
Riktlinjer Närtrafiken i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Per Åhlind och produktionschef Conny Karlsson från Kalmar Läns Trafik AB 
(KLT) föredrar ärendet. 
 
2012-09-25 antogs Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län av landstings-
fullmäktige. I programmet läggs bland annat närtrafiken fast som ett viktigt 
komplement till eller alternativ för linjetrafiken i svaga stråk. Där anges också 
att den slutliga detaljutformningen av trafiken ska ske i samråd med respektive 
kommun. 
 
På Trafikstyrelsens nästa sammanträde kommer ett förslag till riktlinjer för 
utvecklingen av närtrafiken att behandlas. Förslaget bygger i allt väsentligt på 
texten i trafikförsörjningsprogrammet. För att utbyggnaden av närtrafiken ska 
kunna gå hand i hand med övriga förändringar av trafikutbudet behöver det 
samråd med berörda kommuner som stadgas i programmet ske skyndsamt. 
 
Grundutbudet i trafikförsörjningsprogrammet anges till fem resmöjligheter per 
vecka. Det innebär en utbyggd närtrafik i tio av tolv kommuner i länet. De två 
kommuner – Kalmar och Nybro – som idag har fem eller fler resmöjligheter 
kommer att behålla dagens utbud.  
 
Generellt gäller samma prissättning som för all annan kollektivtrafik, 
hämtning/lämning vid hållplats, på annan plats som bestäms vid beställning 
eller i nära anslutning till bostaden samt att sällskapsdjur får inte resa i när- 
trafiken. 
 
Vid resa i landsbygd beställs resan hos KLT dagtid senast två timmar innan 
avgångstid. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Per Åhlind, och produktionschef Conny  
     Karlsson från Kalmar Läns Trafik AB (KLT), gällande Närtrafiken i  
     Torsås.  
----- 
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AU § 34/13 
AU § 240/12 
AU § 176/11   11/KS0123 
Förfrågan om markköp av fastigheten Torsås 9:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Växjö stift har planer på att annonsera ut fastigheten Torsås 9:1 till försäljning 
under hösten 2011. Fastigheten består av två skiften, varav huvudskiftet ligger i 
direkt anslutning till Torsås samhälle. 
 
Ett problem är att när Växjö stift säljer till juridiska personer (till exempel 
kommuner) har de krav på lämplig ersättningsmark (skogs- inägomark), detta 
för att det totala markinnehavet inte ska minska (på grund av gällande mark-
balansregler enligt jordförvärvslagen). 
 
Förfrågan föreligger från Växjö stift om Torsås kommun är intresserad av 
fastigheten Torsås 9:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-05-24: 
 
att en intresseanmälan lämnas angående Torsås 9:1 samt 
 
att bjuder in representanter från Växjö stift för överläggningar om fastigheten  
     Torsås 9:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-09-04: 
 
att Torsås kommun anmäler sitt intresse för skogskiftet intill motionsslingan. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Kommunchef Jan Darrell lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
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AU § 35/13 
KS § 326/12 
AU § 311/12  12/KS0169 
Revisionsrapport – Granskning av administrativa processer 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska kvalitet och 
effektivitet i de administrativa processerna avseende ekonomi- löne- och 
nämndsadministration i Torsås kommun. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna beslutade revisionsplan. 
 
Enkäter har skickats ut till 51 personer från samtliga förvaltningar som haft 
möjlighet att besvara enkäterna. Av dessa har 40 personer (79 procent) 
besvarat enkäten avseende rutiner medan endast 28 personer (55 procent) har 
besvarat enkäten avseende uppskattning av tid. De ser allvarligt på att svars-
frekvensen inte blev högre vilket minskar tillförlitligheten i den granskning 
som genomförs. 
 
Efter genomförd granskning bedöms att kommunen i huvudsak har 
ändamålsenliga processer avseende ekonomi-, löne- och nämnds-
administration. Dock görs bedömningen att det finns ett antal områden med 
förbättringsmöjligheter. Främst gäller detta uppföljning mot budget samt 
nämndsadministration.  
 
Kommunstyrelsen bör snarast upprätta och fastställa en delegationsordning. 
Avsaknad av delegationsordning bidrar till stor ineffektivitet i ärende- 
hanteringen. Det är inte ändamålsenligt att kommunen saknar dokument- 
hanteringsplan och att mallen för tjänsteskrivelser saknar rubrik för 
konsekvensanaslys. 
 
Revisorerna finner det anmärkningsvärt att kommunens ansvariga tjänste- 
män lägger ner så lite tid på verksamhetsprocesser jämfört med hur mycket tid 
de lägger på administrativt arbete. 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. 
Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2012-12-31. 
Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-11-06: 
 
att kommunchefen upprättar ett svar till revisionen med anledning av  
     revisionsrapporten samt  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 35/13, Revisionsrapport – Granskning av 
administrativa processer Torsås kommun 
 
att därefter till kommunstyrelsen för beslut och för kännedom till kommun- 
     fullmäktige. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag till svar på revisionsrapport – 
Granskning av administrativa processer i Torsås kommun. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna kommunchefens svar på revisonsrapporten som sitt eget, 
 
att överlämna revisionsrapporten samt svar till kommunfullmäktige för  
     kännedom.  
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen  
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AU § 36/13 
KF § 69/12 
KS § 112/12 
AU § 124/12 
AU § 53/12 12/KS0026 
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsikts-
plikt i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna, de kommunala bolagen 
och kommunalförbunden. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin 
förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning. 
 
Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens utövande av sin uppsiktsplikt är 
tillfredställande, men att den behöver systematiseras och utvecklas när det 
gäller uppföljning av verksamhetsmålen. Trots att uppsiktsplikten inte 
formaliserats fullt ut utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt, men det sker 
utifrån behov istället för systematiskt. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2012-03-20. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-14: 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att formulera ett svar på planerade  
     åtgärder utifrån revisionsrapporten – granskning av kommunstyrelsens  
     uppsiktsplikt i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Kommunchefen redovisar ett svar till revisionen gällande granskning av hur 
kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 36/13, Revisionsrapport – Granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på revisionsrapporten – Granskning av hur  
     kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på revisionsrapporten – Granskning av hur  
     kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-05-14 
 
Kerstin Hansson, S förtroendevald revisor i Torsås kommun hemställer om att 
samtliga tre rapporter som finns med på föredragningslistan ikväll, 
återremitteras för att ledamöterna ska kunna diskutera och ta ställningen på 
innehållet i rapporterna.  
 
Roland Swedestam, S påpekar att samtliga tre rapporter är ställda till berörd 
nämnd samt för kännedom till kommunstyrelsen/kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar återremiss av revisionsrapporten – Granskning av 
hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) för att 
diskutera och ta ställningen på innehållet i rapporten.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att ärendet ska avgöras i kväll eller 
enligt Lena Gustafsson, V yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Lena Gustafssons, V yrkande att återremittera ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att återremittera revisionsrapporten – Granskning av hur kommunstyrelsen  
     utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) för att diskutera och ta  
     ställningen på innehållet i rapporten, 
 
att därefter återkommer ärendet i kommunfullmäktige. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 36/13, Revisionsrapport – Granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna kommunchefens svar på rapporten samt revisionsrapporten –  
     Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll till  
     kommunfullmäktige (uppsiktsplikt) för godkännande. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 37/13 
KF § 70/12 
KS § 113/12 
AU § 125/12 
KF § 10/12 
KS § 346/11 
AU § 390/11  11/KS0215 
Revisionsrapport - Granskning av försörjningsstödet i Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av försörjningsstödet. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Revisionsrapport Granskning av försörjningsstödet i 
Torsås kommun redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorernas bedömning är att socialnämndens försörjningsstöd delvis bedrivs 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande. Av revisionsrapporten 
framgår att det är angeläget att AMIE-verksamheten följs upp för att få en 
uppfattning om hur verksamheten arbetar. Det framgår även att målarbetet 
inom nämnden kan bli mer konkret. 
 
Arbetet med försörjningsstöd fungerar inte tillfredställande när det gäller 
upprättande av genomförandeplaner, dokumentering av hur personer som 
söker försörjningsstöd legitimerar sig samt uppföljning av vart insatser inom 
försörjningsstöd leder till. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till socialnämnden för beaktande och åtgärd 
samt för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 37/13, Revisionsrapport - Granskning av 
försörjningsstödet i Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att återremittera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning  
     av försörjningsstödet i Torsås kommun till kommunstyrelsen för att  
     Inhämta synpunkter från socialnämnden. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Socialnämndens arbetsutskott har beslutat 2012-03-07 § 31 att ställa sig bakom 
områdeschef Anna Flinks svarsskrivelse och översända den till kommunens 
revisorer samt till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera svarsskrivelsen samt revisionsrapporten - Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera svarsskrivelsen samt revisionsrapporten - Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-05-14 
 
Kerstin Hansson, S förtroendevald revisor i Torsås kommun hemställer om att 
samtliga tre rapporter som finns med på föredragningslistan ikväll, 
återremitteras för att ledamöterna ska kunna diskutera och ta ställningen på 
innehållet i rapporterna.  
 
Roland Swedestam, S påpekar att samtliga tre rapporter är ställda till berörd 
nämnd samt för kännedom till kommunstyrelsen/kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 37/13, Revisionsrapport - Granskning av 
försörjningsstödet i Torsås kommun 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar återremiss av revisionsrapporten – Granskning av 
försörjningsstödet i Torsås kommun för att diskutera och ta ställningen på 
innehållet i rapporten.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att ärendet ska avgöras i kväll eller 
enligt Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Roland Swedestams, S yrkande att återremittera ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att återremittera revisionsrapporten – Granskning av försörjningsstödet i  
     Torsås kommun för att diskutera och ta ställningen på innehållet i   
     rapporten, 
 
att därefter återkommer ärendet i kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att områdeschef Jan Ekelund redogör för kommunstyrelsen vilka förbättringar  
     som gjort inom försörjningsstödet utifrån revisionsrapporten Granskning  
     av försörjningsstödet i Torsås kommun, 
 
att ärendet återkommer till kommunfullmäktige efter områdeschefens 
     redovisning i kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 38/13 
KF § 71/12 
KS § 114/12 
AU § 128/12 
AU § 19/12   11/KS0113 
Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av 
nämndens styrning och uppföljning 
 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
elevens rätt till särskilt stöd. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen.  
 
I bifogad revisionsrapport Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av 
nämndens styrning och uppföljning redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning.  
 
Revisorerna bedömer att bildningsnämnden endast i viss utsträckning 
säkerställer att skolorna arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende 
elever i behov av särskilt stöd. Detta grundas på de observerade bristerna i 
framför allt uppföljning men även i styrningen, som finns inom detta område. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till bildningsnämnden för beaktande och 
åtgärd. Rapporten lämnas för kännedom till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktiges presidium.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17: 
 
att inhämta bildningsnämndens yttrande gällande revisionsrapport Elevens rätt  
     till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi redovisar sitt svar på revisionsrapport - 
Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och 
uppföljning. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-04-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av svar samt revisionsrapporten - Elevens rätt till  
     särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 38/13, Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt 
stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 föreslå kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av svar samt revisionsrapporten - Elevens rätt till  
     särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2012-05-14 
 
Kerstin Hansson, S förtroendevald revisor i Torsås kommun hemställer om att 
samtliga tre rapporter som finns med på föredragningslistan ikväll, 
återremitteras för att ledamöterna ska kunna diskutera och ta ställningen på 
innehållet i rapporterna.  
 
Roland Swedestam, S påpekar att samtliga tre rapporter är ställda till berörd 
nämnd samt för kännedom till kommunstyrelsen/kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar återremiss av revisionsrapporten – Elevens rätt till 
särskilt stöd - granskning av nämndens styrning och uppföljning för att 
diskutera och ta ställningen på innehållet i rapporten.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att ärendet ska avgöras i kväll eller 
enligt Lena Gustafsson, V yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Lena Gustafssons, V yrkande att återremittera ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-14: 
 
att återremittera revisionsrapporten – Elevens rätt till särskilt stöd – granskning  
     av nämndens styrning och uppföljning för att diskutera och ta ställningen  
     på innehållet i rapporten, 
 
att därefter återkommer ärendet i kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet föreslår revisionen: 
 
att komma till kommunfullmäktige för att redovisa sin bedömning av före  
     detta bildningschef Jon-Erik Egerszegi redovisade svar på revisionsrapport   

                                 Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och upp- 
     följning. 
  
Fortsättning 
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Fortsättning § 38/13, Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt 
stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna före detta bildningschefens svar på rapporten samt revisions- 
     rapporten – Elevens rätt till särskilt stöd - granskning av nämndens styrning 
     och uppföljning för godkännande. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 39/13 
AU § 228/12 
AU § 64/11 
KF § 207/10   10/KS0239 
Motion – Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Sjöholm, MP hemställer i en motion till kommunfullmäktige att de 
småpartier som inte är representerade i de större nämnderna (nio och 
elvamanna nämnderna), ska i demokratins namn ha möjlighet att bli kallad till, 
kunna närvara vid och få protokoll från nämndssammanträdena. 
 
En rimlig begäran med tanke på att i vissa kommuner hålls öppna 
sammanträden där alla medborgare kan följa nämndernas sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets beslutar 2011-02-25: 
 
att överlämna motionen till kommunkansliet för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-08 
 
Enligt kommunallagen (KL) 4 kap 23 § får fullmäktige utnyttja möjligheten att 
medge närvarorätt innebärande att en förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i en viss nämnd/styrelse skall få närvara vid nämndens/styrelsens 
sammanträde. Medgivande får även innefatta den förtroendevalde skall ha rätt 
att få sin mening antecknad i protokollet (KL 6:11). 
 
Detta för att de mindre partiernas intressen av information och insyn skall 
tillgodoses och att förtroendevalda från de mindre partierna får del av 
handlingar. 
 
Kommunfullmäktige avgör hur länge närvarorätten skall gälla samt vilken eller 
vilka nämnder den skall avse. 
 
Kommunfullmäktige får utse en förtroendevald per parti eller förslag från 
respektive partigrupp. Om två förtroendevalda måste utses skall det anges 
vilken/vilka nämnd/styrelse respektive förtroendevald skall närvara vid. 
 
omfattas av sekretessen enligt 1 kap. 6 § i sekretesslagen. Jävbestämmelserna 
blir också tillämpliga på en sådan förtroendevald, se 6 kap. 24 §. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 39/13, Motion – Insyn för småpartierna i nio och 
elvamanna nämnderna 
 
En förtroendevald som fått närvarorätt i en nämnd som han/hon inte tillhör är 
sannolikt underkastad samma tystnadsplikt som kan gälla för övriga 
nämndsledamöter (jfr. KU 1976/77:25 s. 78). En förtroendevald som är 
närvarande med stöd av 4 kap 23 § kunna tillhöra den personkrets som 
omfattas av sekretessen enligt 1 kap 6 § i sekretesslagen. Jävbestämmelserna 
blir också tillämpliga på en sådan förtroendevald, se 6 kap 24 §. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar avslag på motionen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-03-08: 
 
att motionen remitteras till partigrupperna för yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-14: 
 
att komplettera med att inget arvode/reseersättning utgår samt att förtroende- 
     vald ges rätt att yttra sig vid nämndernas sammanträde samt har rätt att få  
     sin mening antecknad i protokollet, 
 
att överlämna förslaget till partigrupperna för ställningstagande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att påminna partigrupperna om eventuella synpunkter för att kommunstyrelsen  
     ska kunna besvara motionen 2013-02-26 gällande insyn för småpartierna i  
     nio och elvamanna nämnd. 
-----  
Sändlista 
Partigrupperna 
Kommunstyrelsen 
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AU § 40/13 
KS § 86/11 
AU § 63/11 
KF § 208/10   10/KS0241 
Medborgarförslag – Vision 2015 - 2020, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag Vision 2015 – 2020 Torsås kommun föreligger från Ulf- 
Peter Rosenblad, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-08 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2003-11-25 § 105 att ämnen av olika slag får inte 
tas upp i samma medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-11-25 § 105 meddela 
     förslagsläggaren, att återkomma med ett mer preciserat medborgarförslag.  
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-04-05 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om ett sammanträffande med  
förslagsläggaren där det framkom att hans förslag var att det ska inrättas en 
opolitisk näringslivsgrupp och ett opolitiskt turistråd och allt annat var exempel 
på hur det kunde bli. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-04-05: 
 
att återremittera medborgarförslaget för ny beredning av Möre Resurscentrum 
     och turismansvarig. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag till svar på inlämnat medborgar-
förslag – Vision 2015-2020. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 40/13, Medborgarförslag – Vision 2015 - 2020, 
Torsås kommun  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna kommunchefens svar på medborgarförslag – Vision 2015-2020  
     som sitt eget, 
 
att medborgarförslag – Vision 2015-2020 härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen  
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AU § 41/13   13/KS0029 
Remiss, Tillverkningsindustrin i Kalmar län – nuläge och 
framtida möjligheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets styrelse beslutar 2012-12-22 att rapporten Tillverknings-
industrin i Kalmar län 2012 – nuläge och framtida möjligheter sänds på remiss 
till länets kommuner och övriga aktörer såsom näringsliv och fackliga 
organisationer. 
 
Torsås kommun erbjuds härmed att lämna synpunkter på rapporten. 
Framförallt på avsnittet om hur går vi vidare, ”Slutsatser och 
rekommendationer”.  
 
Eventuella synpunkter ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 
2012-03-28. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta yttrande från Möre Resurscentrum på remiss – Tillverknings-  
     industrin i Kalmar län – nuläge och framtida möjligheter, 
 
att eventuella yttrande ska vara inlämnat senast 2013-02-13 till kommun- 
     kansliet. 
-----  
Sändlista 
Möre Resurscentrum 
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AU § 42/13   13/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Bygg- och miljönämndens protokoll 2012-12-12 § 147, Norra Gullabo 1:7 

med flera, bygglov, miljöfarlig verksamhet, 12/KS0202. 
• SmåKoms nyhetsbrev December 2012, 12/KS0042. 
• Växjö Tingsrätt, Dom 2012-12-20, Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga 

konstgjord sjö och dammanläggning i Applerumsån vid Valfridsbo, Mål nr 
M 2243-09, 13/KS0006. 

• Regionförbundet i Kalmar län, Statistiska nyheter Nr 4 – 2012, 
Arbetsmarknadens utveckling, Bruttoregionprodukten, 12/KS0055. 

• Mail 2013-01-08 från Lars Isacson, SCR med anledning av husbilsturismen. 
• Småland-Blekinge byggnads, Vad kan kommunen göra för att fler bygg-

projekt ska komma igång?, 13/KS0006. 
• Träregionen Småland, Träts år i kommunen, 13/KS0006. 
• Sveriges Byggindustrier, Gemensamma nationella byggkrav som stärker 

energi- och klimatarbetet och sänker byggkostnaderna, 13/KS0006. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningar. 
-----  
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AU § 43/13   13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Astrid Lindgrens Hembygd med flera, Framtidsbilder av Sverige och vår 

region, 2013-03-21--22, Vimmerby. 
• Lokalproducerat i väst med flera, Tillväxtdagen i väst – den offentliga 

måltiden, 2013-02-01, Vara.  
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
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AU § 44/13   13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Militärbåtarna i Bergkvara.  
• Olssonska gården, utrymningstrappa. 
• Möte gällande obetald faktura med Lindbergs. 
• Bredbandssamordnare Curt Tyrberg. 
• Möre Resurscentrum byter namn. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen.  
----- 
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AU § 45/13 
KS § 311/12 
KS § 193/12 
AU § 217/12   11/KS0187 
Möre Hotell 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-03 § 132 att inhämta besked från Möre Hotell 
om banken beviljar lån för att energieffektivisera anläggningen. 
 
Ett stort behov av översyn och teknisk renovering föreligger och ägaren har 
tagit beslut om att en övergripande översyn av hela anläggningen måste göras 
för att säkerställa driften och radikalt minska energiåtgången.  
 
MIRoTEK Elteknik föreslår tre steg att utföras under hösten/vintern 
2012/2013. Slutmålet med dessa åtgärder är att minska den nuvarande energi- 
åtgången för ventilation/värme med 15-25 %. 
 
Förslag föreligger om att ett nytt avtal tecknas mellan ägarna till Möre Hotell 
och Torsås kommun samt att hyreskostnaden ökas med 500 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-08-14: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen behandling 2012-08-28 
 
Från VD Kristoffer Lindkvist, Möre Hotell föreligger nuvarande lista över 
badpriser och en redovisning över besöksfrekvensen samt intäkter för simhallen 
under perioden 2012-01-01--2012-06-30. 
 
Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen är positiva till att stödja energi-
effektiviseringen av simhallen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-28: 
 
att återremittera ärendet för vidare utredning. 
 
Fortsättning  
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Fortsättning § 45/13, Möre Hotell 
 
Kommunstyrelsen behandling 2012-12-18 
 
Kort beskrivning av förslag till framtida åtgärder för samtliga tekniska 
installationer från MiRoTEK Elteknik, Micke Rosenqvist: 
 
1. All teknisk installation (ventilation, värme, bassängreglering med mera) ses 

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

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

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

 
Slutmålet är att med ovan åtgärder minska den nuvarande energiåtgången för 
ventilation/värme med 15-25 procent.  
 
Ombyggnad av specificerade apparatskåp, lev av nytt styrsystem och 
operatörspanel.  
Elinstallation där så krävs. 
Konstruktion, programmering med mera. 
Projektledning el, drifttagning. 
 
Total kostnad för etapp två:  
 
Arbete 160 000 kronor 
Material 230 000 kronor 
Fiber/nätverksmaterial och kontaktering 14 500 kronor. 
 
Total kostnad för etapp tre: 
 
Prissätts senare, uppskattat pris idag cirka 70 000 – 80 000 kronor. 
 
Tillkommer moms samt även extra kostnader vid tillkommande arbete samt 
reseersättning. 
 
Annika Persson Åberg, energi- och klimatrådgivare, tycker att det vore bra om 
man kunde se hela simhallens energiförbrukning. Om man frilägger hela 
anläggningen med belysning med mera så kunde man se driftskostnaden och 
även påverka driften och hyreskostnaden och samtidig kunna visa att det 
endast går till simhallen. 
Fortsättning  
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Fortsättning § 45/13, Möre Hotell 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18: 
 
att fortsätta diskussionen för att kunna energieffektivisera simhallen samt 
 
att notera inlämnad beskrivning av förslag till framtida åtgärder för samtliga  
     tekniska installationer, Möre Hotell från MiRoTEK.   
 
Arbetsutskottets behandling 2013-01-22 
 
Micke Rosenqvist från MiRoTEK Elteknik, uppskattar att kostnaden för en 
fullt ut ombyggd teknikdel för källarplanet (simhall, varmvattenberedning samt 
omklädningsrum), för att uppnå önskade/uppskattade energibesparingar 
uppgår till cirka 320 000 kronor exklusive moms, inklusive material (nya 
ställdon, ny styrutrustning, frekvensomvandlare för TA3) samt ombyggnad –
programmering – drifttagning - dokumentation. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
 
  


