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Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås 2013-11-19, 08.00 – 11.30       
      
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Roland Swedestam, S  
 Henrik Nilsson Bokor, S    
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M   
  
  
   
 Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef  
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Marcus Johansson, C § 369 - 385  
 Staffan Skeppe, Telia § 369 
 Mats Olsson, KD kommunstyrelsen § 369 
 Roger Isberg, S kommunstyrelsen § 369 
 Martin Storm, samhällsbyggnadschef § 381 - 382 
 Nina Johansson, VA-ingenjör § 381   
   
   
    
Utses att justera Henrik Nilsson Bokor, S             
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2013-11-22   
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson   Paragrafer 369 - 391                   

    
 Ordförande Håkan Algotsson   
   ..............................................................................................................     

 Justerande Henrik Nilsson Bokor  

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

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 
Sammanträdesdatum 

 
2013-11-19 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-11-22     Datum för anslags 
nedtagande 

2013-12-16      

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 369 - 391   
 
§ 369 Information från Staffan Skeppe, Teliasonera 
§ 370-372Redovisning delegationsbeslut 
§ 373 Lokalutredningen sammanställning av yttrande 
§ 374 Skrivelse gällande Vänortskontakter med Priekule kommun 
§ 375 Skrivelse gällande avtal om disposition av simbadanläggning 
§ 376 Redovisning av representanter till styrgrupp, funktionshinderpolitisk 

plan 
§ 377 Trygghetsboende i Torsås 
§ 378 Motion – Framställande av den politiska organisationen för 

kommande mandat-period, sammanställning av yttrande 
§ 379 Regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar län 2014-2016 
§ 380 Verksamhetsberättelse 2012, Konsument Södra Småland 
§ 381 Markupplåtelse för en slamkomposteringsanläggning 
§ 382 Remiss – Havsplanering och integrerad kustförvaltning 
§ 383 Delårsrapport 2013, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
§ 384 Delårsbokslut 2013, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 385 Delgivningsärende 
§ 386 Kurser och konferenser 
§ 387 Kommunledningen informerar 
§ 388 Marktillstånd, Ragnabo S:1, sediment 
§ 389 Revisionsrapport – Granskning av verkställandet av kommun- 
               fullmäktiges beslut i Torsås kommun 
§ 390 Ansökan om anstånd, VA 
§ 391 Upphandling ekonomisystem 
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AU § 369/13  13/KS0115 
Information från Staffan Skeppe, Teliasonera 
 
Ärendebeskrivning 
 
En intressant föredragning av Staffan Skeppe från Teliasonera som informerar 
om bland annat 4G och en omfattande fibersatsning som förändra villkoren 
inte minst för glesbyggd. 
 
Telia satsar 15 miljarder på tre år på utbyggnad av 4G- och fibernätet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Staffan Skeppe, Teliasonera. 
----- 
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AU § 370/13  13/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under november 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotsson, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under november 2013. 
 

 Uppförande av mur, Kajan 24, 25, 26. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under november 2013.  
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 371/13  13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
oktober 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under oktober 2013. 
 

 Tillförordnad socialchef. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     oktober 2013.  
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 372/13  13/KS0070 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade avtal under 
november 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
upprättade avtal under november 2013. 
 

 Avtal med SAMI Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade avtal under  
     november 2013. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 373/13  13/KS0145 
Lokalutredning, sammanställning av inkomna yttrande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden 

 Del 1: Inga synpunkter. 

 Del 2: Utökning av lokalbehov i kommunhusen. Integrera kontorets 
verksamhet för att skapa en sammanhållen förvaltning, kontor och 
kommunförråd ligger nära varandra. 

 Del 3: Sammanbyggnad av kommunhusen med gemensam entré samt 
kontorsrum eller sammanträdesrum. En ombyggnad och uppfräschning av 
befintliga hus. 

 

Bildningsnämnden 
 

 Del 1 och 2: Ingen erinran. 
 

Bygg- och miljönämnden 
 

 Del 1 och 2: En utökning av lokalbehov i kommunhusen. Integrera 
kontorets verksamhet för att skapa en sammanhållen förvaltning, kontor 
och kommunförråd ligger nära varandra. 

 Del 3: Sammanbyggnad av kommunhusen med gemensam entré, 
kontorsrum eller sammanträdesrum. 

 

Socialnämnden 
 

 Hyresavtal för träffpunktsverksamhet i Gullabo och Bergkvara sägs upp. 

 Inga synpunkter på den reviderade upplagan (2013-09-25) 

 

Socialdemokraterna 
 

 Förslag på beslut gällande bildningsnämndens organisation av 
verksamheterna så att överkapaciteten i lokalanvändningen försvinner. 

 En del udda fastigheter i kommunal ägo bör avyttras där möjlighet gives. 

 Kommunens förvaltningslokaler föreslås en mindre tillbyggnad för att 
bygga samman kommunhusen med en gemensam reception för bättre 
service och säkerhet. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 374/13, Lokalutredning, sammanställning av 
inkomna yttrande 
 
Torsåspartiet 
 

 Nej till utökning av administrativa lokaler. 

 Prioritet 1. Fatta beslut om hur många orter F 4-6 undervisning ska ges. 

 Prioritet 2. Korrespondensgymnasiets lokaler. 

 Prioritet 3. Vita skolan utgår som resurs för skolan. 

 Prioritet 4. Två skolbyggnader bör rivas. 

 Prioritet 5. Upprustning/nybyggnad av lokaler för tre parallella högstadier 
och två för mellanstadiet. 

 

Kristdemokraterna 
 

 Lokaler som ska prioriteras, skola, äldreomsorg därefter idrottslokaler och 
liknande, egen verksamhet. 

 Lokaler som inte används ska säljas eller rivas. 

 Lokaler som hyrs externt, flytta verksamheten till egna lokaler. Hänsyn 
måste tas till vilket som blir bäst i det enskilda fallet. 

 Gemensam entré till bägge kommunhusen. 

 
Folkpartiet Liberalerna 
 

 Föredrar en total nybyggnad av högstadiet. 

 Bygger högstadiet först därefter tar ställning till ytterskolornas lokalbehov. 

 Under förutsättning att all personal får plats hyra ut Sophiagårdens lokaler 
till Korrespondensgymnasiet. 

 Sammanbygga kommunhuset som inrymmer reception och medborgar-
kontor. 

 Inrätta familjecentral 2014 i Torpgatans före detta gruppboende. 

 Fastigheter som hyrs ut till icke kommunal verksamhet bör avyttras. De 
fastigheter som är i dåligt skick och inte går att sälja bör rivas. 

 Bibehåll Eklövet. 

 Sälj fastigheter som kommunen inte kan förvalta. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 374/13, Lokalutredning, sammanställning av 
inkomna yttrande 
 
Torsås Moderaterna 
 

 Börja renovera högstadiet i Torsås.  

 Avvakta med ett slutligt besked av alla de övriga skollokalerna när besked 
kommer angående Korrespondensgymnasiets fortlevnad. 

 Ta fram underlag på hur långt ner man kan gå i elevunderlag för att kunna 
bedriva en skola. 

 Inom socialnämndens verksamhet se över vilka lokaler man kan lämna 
ifrån sig av externa lokaler. 

 Bygga ihop kommunhusen med en reception. 

 

Miljöpartiet de Gröna i Torsås kommun 
 

 Del 1: Gott och väl att inventeringen är gjord. 

 Del 2 a: Innan politiskt beslut om skolorganisationen har tagits kan inte 
beslut som rör skollokaler tas.  

 Eftersom nuvarande högstadielokaler är undermåliga måste dessa lokaler 
prioriteras. 

 Bygg nytt högstadium. 

 Ta hänsyn till de idéer som kommit från personalen, även elevsynpunktet 
bör beaktas. 

 Del 3, block 1: Den föreslagna skolorganisationen som nämns är en 
valfråga. 

 Del 3, block 2: Om- och tillbyggnad av kommunhusen kan vänta. 

 Del 3, block 3: Om några inkomster på försäljning av rödmarkerade 
fastigheter är det idé att avyttra de samma. 

 

Akademikerförbundet SSR 
 

 Fysisk arbetsmiljö ur en säkerhetsaspekt 

 Fysisk arbetsmiljö ur rättsäkerhetssynpunkt. 
 

Yrkande, proposition och votering 
 
Roland Swedestam, S yrkar att den styrande majoriteten tar fram ett förslag på 
vilka åtgärder som ska göras för att minska överskottet av lokaler, därefter en 
redovisning till kommunstyrelsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 374/13, Lokalutredning, sammanställning av 
inkomna yttrande 
 
Eva-Kristina Berg, C med instämmande av Håkan Algotsson, C yrkar att 
sammanställningen av inkomna yttrande med anledning av lokalutredningen 
överlämnas till partigrupperna för beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, S yrkande 
och Eva-Kristina Bergs, C med fleras yrkande finner han att arbetsutskottet 
beslutat enligt Eva-Kristina Bergs, C yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Eva-Kristina Bergs, C med fleras yrkande och nej 
= enligt Roland Swedestam, S yrkande avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Hur 
var och en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Arbetsutskottet har 
sålunda beslutat att sammanställningen av inkomna yttrande med anledning av 
lokalutredningen överlämnas till partigrupperna för beredning. 
 

Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S   X  

Eva-Kristina Berg C   X         

Mona Magnusson  M Ewy Svensson, M  X         

Roland Swedestam  S     X       

Håkan Algotsson C       X         

 Summa 3 2   

 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Roland Swedestams, S yrkande. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att sammanställningen av inkomna yttrande med anledning av lokal- 
     utredningen överlämnas till partigrupperna beredning samt 
 
att ärendet återkommer på kommunstyrelsen 2013-11-26. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 374/13   13/KS0181 
Skrivelse gällande Vänortskontakter med Priekule kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ragnar Holmberg, ordförande i Lettlands Vänner har fått frågan från 
kommunchef Vija Jablonska i Priekule kommun om Torsås kommun vill 
återuppta vänortskontakterna med Priekule kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Ragnar Holmberg, ordförande i Lettlands Vänner till arbets- 
     utskottet för en information om utvecklingen i Priekule kommun. 
-----  
Sändlista 
Ragnar Holmberg, ordförande i Lettlands Vänner 
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AU § 375/13 
KS § 244/13 
AU § 334/13   13/KS0169 
Skrivelse gällande avtal om disposition av simbadsanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell lämnar en 
lägesrapport utifrån sammanträffandet med VD Kristoffer Lindkvist, Möre 
Hotell. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-10-18: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för beslut. 
 

Kommunstyrelsen behandling 2013-10-29: 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29 § 14 att ordförande Håkan Algotsson, 
C, Eva-Kristina Berg, C och Roland Swedestam, S fortsätter förhandlingen 
med Möre Hotell för att kunna energieffektivisera simhallen. 
 
Från Möre Hotell föreligger resultatbudget, verksamhetsplan samt räddnings-
plan. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar en omförhandling av hyresavtalet daterat  
2010-08-16 med Möre Hotell. 
 
Vid av ordförande vald proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Mona Magnussons, M yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-10-29: 
 
att hyresavtalet daterat 2010-08-16 med Möre Hotell ska omförhandlas. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-19 
 
Roland Swedestam, S har lämnat in en skrivelse med anledning av kommun-
styrelsens ordförande Håkan Algotssons, C uttalande i tidningsartikel  
2013-11-01 gällande simhallsarrendet höjs. 
 

Fortsättning 
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Fortsätning § 375/13, Skrivelse gällande avtal om disposition av 
simbadsanläggning 
  
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotssons, C redovisar innan någon 
förhandling börjat, att omförhandling kommer att sluta närmare 2 mkr per år, 
en höjning med 0,8 – 0,9 mkr. Efter detta kommer inte Swedestam att 
medverka i någon meningslös förhandling, när Algotsson anser att kommunen 
ska stå för hela driftskostnaden av simhallen. 
 

Arbetsutskottets beslutar: 
 
att notera inkommen skrivelse från Roland Swedestam, S, 
 
att delge kommunstyrelsen skrivelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 376/13   12/KS0116 
Redovisning av representanter till styrgruppen, funktionshinder-
politisk plan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13 § 233 att uppdra åt samtliga nämnder att 
utse en representant till styrgruppen för funktionshinderpolitisk plan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-08-27 § 180 att uppdra åt Torsås Bostads 
AB/Torsås Fastighets AB att utse en representant till styrgruppen.  
 
Representanter till styrgruppen: 
 
Kommunstyrelen: Håkan Algotsson, C 
Socialnämnden: Linda Eriksson, C 
Bygg- och miljönämnden: Kjell Mattsson, KD 
Tekniska nämnden: Pär Larsson, C (ersättare Magnus Nilsén, M) 
Bildningsnämnden: Maria Karlsson, C 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisning av representanter till styrgruppen för funktionshinder- 
     politisk plan. 
-----  
Sändlista 
Christer Sjöberg 
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AU § 377/13 
AU § 361/13 
AU § 219/13 
AU § 186/13 
KS § 117/13 13/KS0177  
Trygghetsboende i Torsås 
       
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S efterhör vad som hänt i ärendet gällande trygghets-
boende efter kommunfullmäktiges beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-12 § 154 att ge ägardirektiv till Torsås 
Bostads AB att i samarbete med socialnämnden projektera trygghetsboende 
om cirka 20 – 25 lägenheter på det planlagda området Badhusgatan/Norra 
Tångvägen. För beslut i kommunfullmäktige senast april 2013. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Ledamöterna delges handlingar gällande trygghetsboende på Badhusgatan / 
Norra Tångvägen som Torsås Bostads AB i samarbete med socialnämnden 
upprättat. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-28: 
 
att till nästa arbetsutskott bjuda in Torsås Bostads AB och socialnämndens  
     arbetsutskott för vidare diskussion i ärendet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-06-04 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB redovisar 
materialet som upprättats gällande trygghetsboende. 
 
Alternativ 1: Renovera och bygga till på det planlagda området 
Badhusgatan/Norra Tångvägen. 
 
Alternativ 2: Nybyggnation av ett fristående hus i 2- eller 3 våningar. Placering 
är södra delen av Badhusgatans parkering längs Norra Tångvägen. 
 
Socialnämnden beslutar 2013-06-03 § 68: 
  
att bygga nytt trygghetsboende med 10-12 två-rumslägenheter på det planlagda 
området Badhusgatan/Norra Tång- vägen, Torsås  
  

Fortsättning 
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Fortsättning § 377/13, Trygghetsboende i Torsås 
 
att renovera ett visst antal av de befintliga lägenheterna på Badhusgatan/Norra 
Tångvägen samt  

 
att trygghetslägenheterna finns i nära anslutning till gemensamhetslokal med  
     öppen träffpunktsverksamhet samt hemtjänsten grupplokal. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande trygghetsboende i Torsås. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Socialnämnden beslutar 2013-10-23 § 127 att ge socialchefen i uppdrag att 
kontakta kommunchefen för att få en klarhet i hur ärendet ska hanteras. 
 
I det gemensamma förslaget är inskrivet att socialförvaltningen hyr två 3-rums-
lägenheter, dels till en gemensamhetslokal, del en till Badhusgatans hemtjänst-
personal. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-10-15 och anser att 
storleken på de två lägenheterna inte ska preciseras i det gemensamma förslaget 
och föreslår socialnämnden att inte förbinda sig till två 3-rumslägenheter i det 
gemensamma förslaget samt att efter justering av förslaget från två 3-rums-
lägenheter till endast två lägenheter, godkänna socialnämndens och Torsås 
Bostads AB:s gemensamma förslag till tjänsteskrivels om ett trygghetsboende i 
Torsås kommun.  
 
Torsås Bostads AB har kommit in med en skrivelse daterad 2013-10-18 där de 
inte kan godta socialnämndens ändringsförslag och inte heller är villiga att 
skriva in socialnämndens synpunkter som en reservation. Torsås Bostads AB 
kommer därmed att formulera ett eget förslag till trygghetsboende och lämna 
över till kommunstyrelsen. 
 
Kompletterande yttrande 2013-10-24 gällande trygghetsboende på Badhus-
gatan – Norra Tångvägen från Torsås Bostads AB föreligger.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05: 
 
att uppdra åt kommunchefen att verka för att det blir ett gemensamt förslag till 
     trygghetsboende, 
 
att ärendet återkommer vid nästa arbetsutskott i november 2013. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 377/13, Trygghetsboende i Torsås 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-19 
 
Kommunchef Jan Darrell har varit i kontakt med Torsås Fastighets AB:s VD 
men har inte fått fram något gemensamt förslag till trygghetsboende. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in socialnämndens och Torsås Fastighets AB:s presidium, för fortsatt  
     diskussion i ärendet. 
----- 
Sändlista  
Socialnämndens presidium 
Torsås Fastighets AB:s presidium 
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AU § 378/13   13/KS0145 
Motion – Fastställande av den politiska organisationen för 
kommande mandatperiod, sammanställning av inkomna 
yttrande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S hemställer i en motion att ny politisk organisation för 
kommande mandatperiod fastställs. 
 
När 2012 års budget fastställdes av kommunfullmäktige i Torsås 2011-11-28,  
§ 163 beslutas efter yrkande från Marie Jansson, KD samt bifallsyrkande från 
Roland Swedestam, S om en “Översyn av den politiska organisationen”: 
 
- att den politiska organisationen ses över och eventuellt göra om den så att det finns en 
     kommunstyrelse och utifrån denna utskott. 
 
Beslutet har inte genomförts, men de anslagna pengarna till översynen på  
100 000 kronor finns med i 2013 års budget. 
 
För att förtydliga det av fullmäktige fattade beslutet om organisationsöversyn 
och för att säkerställa att beslut om ny politisk organisation för kommande 
mandatperiod fattas i god tid föreslås att kommunfullmäktige i Torsås beslutar: 
 
att en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med en representant från varje parti i 
     kommunfullmäktige, 
 
att beslut om ny politisk organisation för kommande mandatperiod fattas på  
     kommunfullmäktiges februarisammanträde 2014. 
  
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08 att inhämta partigruppernas synpunkter på 
motionen. 
 
Socialdemokraterna 

Motionens avsikt är att en ny parlamentarisk arbetsgrupp skall skyndsamt 
tillsätts för att ta fram förslag på ny politisk organisation för beslut i 
kommunfullmäktige i början av valåret 2014 och införande från den nya 
mandatperiodens start. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 34   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-19 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 378/13, Motion – Fastställande av den politiska 
organisationen för kommande mandatperiod, sammanställning 
av inkomna yttrande 
 
Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet 
 
Anser att den nuvarande politiska organisationen i Torsås kommun har orsakat 
vare sig utdragna beslutsprocesser eller lett till att det har utvecklats så kallade 
nämndspartier. Tvärtom har det funnits en väl fungerande dialog mellan 
politiker i nämnder och kommunstyrele och att nämnderna har arbetet med 
stor respekt för de demokratiska besluten. 
 
Nackdelar med en renodlad kommunstyrelseorganisation: 
 

 Begränsad grupp personer som har allt inflytande och förväntas ta ansvar 
för hela det kommunala serviceområdet. 

 Stora krav på kunskaper som kommunstyrelsens ledamöter måste besitta 
alternativt måste man acceptera att ansvariga politiker måste ta beslut i 
frågor som man inte har mycket kunskap om. 

 Kommunstyrelens dagordning blir omfattande vilket innebär heldags-
sammanträde minst en gång i månaden. 

 Intresserade av det kommunala uppdraget måste avstå eftersom man inte 
kan avsätta så stor del av sin tid för detta. 

 
Avstå från att införa en ny politisk organisation inför nästa mandatperiod. 
 

Yrkande, proposition och votering 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till motionen – fastställande av den 
politiska organisationen för kommande mandatperiod. 
 
Håkan Algotsson, C yrkar avslag på motionen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Henrik Nilsson Bokors, S yrkande 
och avslagsyrkandet finner han att arbetsutskottet beslutat att avslå yrkandet 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Håkan Algotssons yrkande, C och nej = enligt 
Henrik Nilsson Bokors, S yrkande avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var 
och en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Arbetsutskottet har sålunda 
beslutat att avslå motionen - fastställande av den politiska organisationen för 
kommande mandatperiod. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 378/13, Motion – Fastställande av den politiska 
organisationen för kommande mandatperiod, sammanställning 
av inkomna yttrande 
 

Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S   X  

Eva-Kristina Berg C   X         

Mona Magnusson  M Ewy Svensson, M  X         

Roland Swedestam  S     X       

Håkan Algotsson C       X         

 Summa 3 2   

 
Reservation 
 
Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson Bokor, S reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Henrik Nilsson Bokors, S yrkande. 
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att en utvärdering göras av kultur- och fritids-
utskottet samt socialnämndens och bildningsnämndens gemensamma arbets-
grupp. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen - fastställande av den politiska organisationen för 
     kommande mandatperiod, 
 
att en utvärdering göras av kultur- och fritidsutskottet samt socialnämndens 
     och bildningsnämndens gemensamma arbetsgrupp. 
----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 379/12   13/KS0029 
Regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar län 2014-
2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ungas uppväxt spelar roll för regionen utveckling och Regionförbudet har 
länge arbetat aktivt med dessa frågor. Regionförbundet finner stöd för arbetet 
såväl i OECD:s  rapport som i RUSen och det ingår som en del i arbetet med 
befolkning i balans. 
 
Den 25 oktober 2013 beslutar Regionförbundet styrelse att: 
 

 Arbetet med ungdomspolitiken bedrivs av ansvarig tjänsteman på 
Regionförbundet, en ungdomsstrateg, som håller samman arbetet, 

 Föreslår kommunerna att under tre år, 2014-2016, avsätta tre kronor per 
invånare för arbetet 

 Regionförbundet medfinansierar med lika mycket som kommunerna i form 
av regionala utvecklingsmedel. 

 
Svar på Regionförbundets erbjudande enligt ovan önskas senast 2013-12-18. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka i arbetet med regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar 
     län. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 380/13   13/KS0070 
Verksamhetsberättelse 2012, Konsument Södra Småland 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetsberättelse för 2012 föreligger från Konsument Södra Småland. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Konsument Södra Småland är ett samarbetsavtal mellan tolv kommuner för 
gemensam konsumentrådgivning. 
 
Konsument Södra Småland består av två konsumentrådgivare som sammanlagt 
innehar 1.90 procent tjänst. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera verksamhetsberättelse för 2012 från Konsument Södra Småland. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 381/13  13/KS0180 
Markupplåtelse för en slamkomposteringsanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
VA-ingenjör Nina Johansson informerar om att utredning pågår för att 
undersöka möjligheten till att kompostera slam från Bergkvara reningsverk, för 
att kunna ta tillvara det på ett mer hållbart och ekonomiskt sätt. 
 
En lämplig plats för en slamkomposteringsanläggning är på del av fastigheten 
Skällenäs 1:70 i Bergkvara enligt bifogad karta, alternativ B. Anläggningen 
utgörs av en inhägnad, hårdgjord yta. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna alternativ B, på del av Skällenäs 1:70 enligt bifogad karta för en  
     slamkomposteringsanläggning,  
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----   
Sändlista 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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AU § 382/13  13/KS0183 
Remiss – Havsplanering och integrerad kustförvaltning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har fått promemorian ”Hushållning med havsområden” för 
yttrande. 
 
Förslaget syftar till att främja en hållbar tillväxt av aktiviteter i kusten och till 
havs liksom en hållbar användning av resurserna i dessa områden genom att 
upprätta ett ramverk för en effektiv tillämpning av havsplanering i unionens 
vatten och integrerad förvaltning i kustområdena i medlemstateran. 
 
Förslaget innehåller såväl en ny havsplaneringsförordning som ändringar i 
miljöbalken, plan och bygglagen och i förordningen om hushållning med mark- 
och vattenområden. 
 
Huvudtanken med havsplanerna är att ett samordnat och uppdaterat underlag 
skall finnas tillgängligt och skall kunna fungera som ett underlag för bland 
annat Länsstyrelsen och kustkommuner, till exempel vid upprättande av nya 
översiktsplaner eller vid tillståndsgivning. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm och planarkitekt Fredrika Ternelius har 
upprättat ett remissvar daterat 2013-11-18, där Torsås kommun ser positivt på 
att ett helhetsgrepp för havsplaneringen tas. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna samhällsbyggnadschef Martin Storm och planarkitekt Fredrika 
Ternelius remissvar daterat 2013-11-18 som sitt egna, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----   
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Hav- och vattenmyndigheten 
Kommunstyrelsen 
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AU § 383/13 
AU § 358/13   13/KS0163 
Delårsrapport 2013, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2013 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05: 
 
att ärendet utgår och återkommer i arbetsutskottet när revisionens granskning 
     av delårsrapporten för 2013 är klar. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-19 
 
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås delårsrapport per den 31 augusti. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 
detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av revisionsrapport som 
utarbetats av PwC. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 delårsraporten i allt väsentligt uppfyller lagens krav och god redovisnings-
sed, 

 förbundet, enligt prognosen, kommer att uppnå en ekonomi i balans,  

 delårsrapporten innehåller en uppföljning av förbundets mål för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna instämmer i gjorda bedömningar om 
måluppfyllelser. Enligt uppföljningen beräknas samtliga finansiella mål och 
två av tre verksamhetsmässiga mål att uppfyllas. 

 Delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda 
den som underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2013 för Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
    Torsås. 
 -----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 384/13   13/KS0179 
Delårsrapport 2013, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2013 föreligger från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Resultat per den 31 augusti 2013 uppgår till minus 3,9 mkr samtidigt som 
helårsprognosen kalkylers till minus 5,5 mkr. Inom verksamheterna finns större 
budgetavvikelser men precis som föregående år uppväger delvis låga kostnader 
avseende interkommunala ersättningar, de större underskotten inom enheterna. 
 
I det samlade resultatet ingår återbetalningen från AFA försäkring för de 
kollektivavtalade sjukförsäkringarna. Återbetalningen gäller premier för åren 
2005 och 2006 och uppgår till cirka 6,9 mkr, på helårsbasis, för Kalmarsunds 
Gymnasieförbund. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 -----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 385/13  13/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Länsstyrelsens beslut 2013-11-06, Överklagande avslås gällande detaljplan 
Bergkvara 2:1, hamnen, 13/KS0100 
Länsstyrelsens beslut 2013-10-31, Överklagande avvisas, avslås gällande 
detaljplan Järnsida 1:2 med flera, 11/KS0229 
Länsstyrelsens beslut 2013-10-31, Överklagan avslås gällande detaljplan 
Södra Kärr 1:55 med flera, 11/KS0228. 

 Skrivelse till politikerna i Torsås kommun gällande äldre, flyktingar, 
13/KS0006. 

 Befolkningsunderlag, 13/KS0022. 

 Sveriges kommuner och landsting, Uppföljande granskning, 13/KS0021. 

 SmåKoms nyhetsbrev oktober 2013, 13/KS0064. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärende. 
----- 
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AU § 386/13  13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 SmåKom, höstmöte 21-22 november 2013, Stockholm. 

 TFC med flera, After work, 2013-11-27, Söderåkra. 

 Barn och unga på nätet, 2013-11-27, Kalmar. 
 
 Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 387/13  13/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Projektet Stage 4You. 

 Upphandling av kajreparation pågår.  

 Migrationsverket, upphandling asylsökande. 

 Möre Hotell, simbadshyra. 

 Lägesrapport socialchefstjänsten. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
----- 
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AU § 388/13  13/KS0006 
Marktillstånd, Ragnabo S:1, sediment 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening genom Jan-Ingmar Rosenblad har 
till Länsstyrelsen anmält om vattenverksamhet samt dispens för strandskyddet. 
 
För att ansökan ska kunna handläggas behövs ett skriftligt avtal med fastighets-
ägare till Ragnabo S:1 om att verksamheten får utföras.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att medge tillstånd att utföra verksamheten, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----   
Sändlista 
Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening, Jan-Ingmar Rosenblad 
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AU § 389/13 
AU § 352/13   13/KS0164 
Revisionsrapport – Granskning av verkställandet av kommun- 
fullmäktiges beslut i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunrevisionen har gett PwC i uppdrag att granska om kommunstyrelsen 
verkställer de beslut som kommunfullmäktige fattar. Granskningen ligger inom 
den av revisorerna beslutade revisionsplanen. 
 
I rapporten ”Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut i 
Torsås kommun” redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. 
 
Kommunrevisionen bedömer att kommunstyrelsen har ändamålsenligt kontroll 
av att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Bedömningen grundas på att 
merparten av beslut av uppdragskaraktär fattade år 2010 – 2013 har verkställts 
och att kommunstyrelsen har dokumenterade rutiner för uppföljning av att 
beslut verkställs. 
 
Ibland förekommer tidsangivelser i kommunfullmäktiges beslut då verk-
ställighet av ett beslut senast ska ske. Kommunstyrelsen rekommenderas att se 
till att kommunfullmäktiges uppdragsbeslut i görligaste mån alltid innehåller 
tidpunkt för såväl genomförande som återrapportering av verkställighet då 
detta underlättar för den interna uppföljningen av besluten. 
 
Kommunstyrelsen behöver utveckla och dokumentera en rutin för uppföljning 
av att motioner och medborgarförslag besvaras innan tidsfristen på ett år har 
förlupit.  
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. 
Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2014-01-31.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05: 
 
att uppdra åt kommunschefen att upprätta ett svar på rapporten – 
     Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut i Torsås  
     kommun.   
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-19 
 
Kommunchefen redovisar förslag till svar på rapporten Granskning av 
verkställandet av kommunfullmäktiges beslut i Torsås kommun.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 389/13, Revisionsrapport – Granskning av 
verkställandet av kommunfullmäktiges beslut i Torsås kommun.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen revisionsrapport - Granskning av verkställandet av 
     kommunfullmäktiges beslut i Torsås kommun, 
  
 att godkänna kommunchefens svar på revisionsrapporten samt 
 
att kommunchefen redovisar svaret på revisionsrapporten till kommun- 
     fullmäktige,  
 

föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
att notera revisionsrapporten samt svaret från kommunchefen – Granskning av 
     verkställandet av kommunfullmäktiges beslut i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 33 av 34   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-19 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 390/13   13/KS0026 
Ansökan om anstånd, VA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas 
på årliga inbetalningar under en viss tid, längts tio år, om avgiften uppgår till 
belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 
och övriga omständigheter, om fastighetsägare så begär och godtagbar säkerhet 
ställs. 
 
Från fastighetsägare har inkommit in en begäran om att få anläggningsavgiften 
för VA fördelat på 15 år. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja inkommen begäran, att anläggningsavgiften för VA fördelas på 15 år. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen    
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AU § 391/13   13/KS0026 
Upphandling ekonomisystem 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef tillika IT-chef Kent Frost informerar om att nuvarande avtal 
gällande ekonomisystemet upphöra att gälla 2014-12-31, med möjlighet till två 
års förlängning. 
 
Från Kalmar kommun föreligger en fullmakt, om Torsås kommun vill 
medverka vid ny upphandling gällande ekonomisystem. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka i upphandlingen med Kalmar kommun samt 
 
att lägga till en avropstid som passar Torsås kommuns förutsättningar. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


