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AU § 78/14 12/KS0053 
Årsredovisning 2013       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en redovisning av årsredovisningen för år 
2013, vilket visar ett överskott på närmare 3 mkr för kommunen och närmare 
5,5 mkr för koncernen.  
 
Trenden fortsätter för Torsås kommun, det är nu nionde året med plusresultat. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens besluta: 
 
att överlämna årsredovisningen för 2013 till de förtroendevalda revisorerna för 
     granskning.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 79/14 12/KS0053 
Avstämning mot balanskravet       
      
Ärendebeskrivning 
 
Enligt KL 8 kap 5 § ska negativt resultat vara återställt senast tre (3) år efter 
bokslutsåret. Torsås kommun har åtta år på rad visat ett positivt resultat. 
 

 Bokslut 
2009 

Bokslut 
2010 

Bokslut 
2011 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2013 

Årets resultat +1,5 +5,2 +4,7 +6,1 +2,9 

Synnerliga skäl    -2,5 +7,4 

Justerat resultat +1,5 +5,2 +4,7 +3,6 +10,3 

Ackumulerat resultat +8,6 +13,8 +18,5 +22,1 32,4 

 
Under synnerliga skäl enligt KL 8 kap ingår i bokslut 2013: 
 

 Särskilda underhållsåtgärder eller andra samhällsviktiga 
utvecklingssatsningar 1,4 mkr 

 Orealiserade förluster i värdepapper 3,5 mkr 

 Justering förändrad RIPS-ränta 0,9 mkr 

 Extra avsättning Hallagärde soptipp 1,5 mkr. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna, att synnerliga skäl i redovisningen åberopas enligt ovanstående 
     förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 80/14 13/KS0023 
Kompletteringsbudget 2013      
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till kompletteringsbudget 2014 – Investeringsbudget 
(tkr) 
 
Kommunstyrelsen 
Bredbandsutbyggnad   500 
Kommunal ledningsplats                    1 119 
 
Tekniska nämnden – skattefinansierad 
Vision Bergkvara                     1 000 
Brygga Fulvik   200  
Skyltar ortsnamn, hänvisning    39 
Vågbrytare   700 
Snöblad        9 
Parkanläggningar     59 
Tillgänglighetsanpassningar  262 
Utbyggnad av VA och gata, Ragnabo 3:28 940 
 
Tekniska nämnden - affärsdrivande 
Ledningsnät   682 
Bergkvara reningsverk   115 
Bergkvara reningsverk, kväverening    57 
Gullabo vattenverk   289 
Projektering Kvilla   100 
Bergkvara reningsverk, slampumpar  80 
Bergkvara vattenverk, pumpar  100 
Reinvestering vattenledningsnät  449 
Reinvestering spillvatten  976 
Utbyggnad av VA och gata, Ragnabo 3:28 460 
 

Förslag till kompletteringsbudget 2014 - Driftbudget (tkr) 
 
Bildningsnämnden 
Ökade hyreskostnader Torskolan   500 
 
Socialnämnden 
IT-stöd inom hemtjänsten  500 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 80/14, Kompletteringsbudget 2014 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till investeringsbudget för 2014, 
 
att godkänna en central investeringsram om 8 mkr att disponeras av 
     kommunstyrelsen för finansiering av kajrenovering samt ospecificerade 
     markköp, 
 
att avsättningar i KLP nyttjas för investeringskostnader som inte kan 
     finansieras av likvida medel, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och ekonomichef Kent Frost 
     att besluta om och teckna nödvändiga handlingar för uttag ur KLP  
     avseende finansiering av investeringar,  
 
att avslå bildningsnämnden och socialnämndens hemställan om medel för 
     ökade hyreskostnader på Torskolan och IT-stöd inom hemtjänsten. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 81/14   14/KS0024  
Samordnad upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik med 
buss, personbil och mindre specialfordon 
 
Ärendebeskrivning 
 
I en skrivelse daterad 2014-01-13 från Kalmar Läns Trafik önskar KLT besked 
om kommunen har för avsikt att överlåta dels upphandling, dels löpande 
planering av kommunens skoltrafik till KLT och därmed ger möjlighet att 
integrera den med det samlade trafikutbudet i länet. 
 
Varje kommuns svar bör vara KLT tillhanda senast 2014-05-01 för att vara i 
fas med den fortsatta planeringsprocessen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta en utvärdering av skolskjutstrafikens nyttjande. 
-----  
Sändlista 
Hanna Grahn 
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AU § 82/14   14KS0064  
Gallringsplan sociala medier - kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på gallringsplan gällande sociala 
medier för kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och anta upprättad gallringsplan för sociala medier för kommun- 
     styrelsen.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 83/14 
AU § 66/14 14/KS0047 
Revisionsrapport – Granskning av målstyrning enligt god 
ekonomisk hushållning i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av kommunstyrelsens arbete utifrån de mål och riktlinjer som kommun- 
fullmäktige har angett. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
beslutande revisionsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hus- 
hållning redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorerna bedömer att arbetet fram till utgången av är 2013 inte i tillräcklig 
omfattning bedrivits ändamålsenligt och i enlighet med strategikartans 
intentioner. Kopplingen till strategikartan har till betydande delar varit svaga, 
samtidigt som många av målen saknat mätbara indikatorer och har mer en 
karaktär av aktivitet eller åtgärd. I sammanhanget ska påpekas att 
kommunstyrelsen har identifierat problematiken och under 2013 beslutat om 
uppdrag i syfte att utveckla kommunens styrmodell inför 2014.  
  
Revisorerna bedömer även att de finansiella målen är tydliga samt anser att den 
nya mål- och resultatstyrningsmodellen som ska gälla från och med 2014 ger en 
ökad tydlighet avseende nämndernas ansvar.  
 
För att lyckas med ovanstående ambition görs bedömningen att det är av vikt 
att stärka den övergripande styrningen över modellens tillämpning samt att 
även utveckla systemstödet. Vidare är det av vikt att utveckla arbetet med 
implementering av målen i organisationen. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2014-04-30. 
Efter lämnat svar planerar revisorerna att följa upp implementeringen av målen 
vid kommande möte med kommunledningen.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-03: 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att formulera ett svar på planerade  
     åtgärder utifrån revisionsrapporten – granskning av målstyrning enligt god  
     ekonomisk hushållning i Torsås kommun. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 83/14, Revisionsrapport – Granskning av 
målstyrning enligt god ekonomisk hushållning i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-03-18 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på svar avseende revisionsrapport – 
Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning i Torsås 
kommun.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera inkommen revisionsrapport - Granskning av målstyrning enligt god 
     ekonomisk hushållning i Torsås kommun, 
 
att godkänna kommunchefens svar på revisionsrapporten samt 
 
att kommunchefen redovisar svaret på revisionsrapporten till kommun- 
     fullmäktige.  

 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att notera revisionsrapporten samt svaret från kommunchefen – Granskning av 
     målstyrning enligt god ekonomisk hushållning i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 84/14    14/KS0074 
Konsekvenser utifrån samverkansavtal med Landstinget i 
Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan 2012 har Landstinget och kommunerna i länet haft ett samarbetsavtal 
för personer med funktionshinder. 
Socialstyrelsen har nu signalerat att samverkansavtalet inte uppfyller de 
bedömningskriterier som de kräver för att klara grundkrav 1 i PRIO- 
satsningen och därmed få ut statsbidrag. 
 
Protokollsutdrag med godkännande av samverkansöverenskommelse ska 
inlämnas senast 2013-12-05. 
 
Socialnämnden beslutar 2013-10-23 § 116 att godkänna reviderad samverkans- 
överenskommelse 2013-10-11 mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
2013-2014.   
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-11-18 § 151 att godkänna reviderad 
samverkansöverenskommelse 2013-10-11 mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
2013-2014 samt att socialnämnden och bildningsnämnden ser över vilka 
konsekvenser som respektive förvaltningar får utifrån tecknat samverkans-
överenskommelse med Landstinget. 
 
Socialnämnden informerar 2014-01-21 § 14 att tillförordnad socialchef Jan 
Ekdahl har tagit upp ärendet med samtliga områdeschefer inom social-
förvaltningen och inga synpunkter om konsekvenser har framkommit från 
verksamheterna. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-02-19 § 18 att avvakta 
reviderat samverkansavtal mellan skolorna i länets kommuner och BUP. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer efter det att socialnämndens och bildningsnämndens 
     gemensamma utskott behandlat frågan om konsekvenser utifrån tecknat 
     samverkansöverenskommelse med Landstinget kring personer med psykisk 
     funktionsnedsättning 
-----  
Sändlista  
Socialnämndens och bildningsnämndens gemensamma utskott  
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AU § 85/14 14/KS0022 
Samordnad varudistribution      
 
Ärendebeskrivning 
 
Enhetschef Per-Gunnar Fransson, Kalmar föredrar ärendet. 
 
Sedan många år har det genomförts en samordnad upphandling av livsmedel 
för Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommun. 
 
Upphandlingen har lyckats bra, fått bättre priser, utökat sortiment av 
ekologiska livsmedel samt fler lokala leverantörer. 
 
För att öka vad gäller lokala producenter och leverantörer krävs någon form av 
samlastningscentral. Kalmar kommun har sedan ett par år utrett frågan om 
samlastningscentral och samordnad varudistribution. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till upphandling av en samlastningscentral, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen efter att mer information har  
     inhämtats från Kalmar. 
----- 
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AU § 86/14   14/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Länsstyrelsens beslut 2014-03-03, gällande vattenverksamhet på Bergkvara 
2:29, 13/KS0196. 

 Skrivelse till bygg- och miljönämnden gällande etablering av vindkraftverk 
på Kvilla 2:9, 2:13 och 5:19, 14/KS0006. 

 Svea Hovrätts protokoll 2014-02-27 gällande detaljplan för Järnsida 1:2 
med flera, 11/KS0229. 

 SmåKoms nyhetsbrev, februari 2014, 14/KS0062. 

 Sveriges kommuner och landsting, ledningssystem för hållbar utveckling, 
14/KS0059. 

 Befolkningsutvecklingen i Kalmar läns kommuner 2013, 13/KS0022. 
 
 Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade delgivningsärende. 
----- 
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AU § 87/14   14/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Regionförbundet i Kalmar län. Regiondagar 2014, Borgholm  
2014-10-23 -- 24. 

 Kalmar Öland Airport, 30 års jubileum, Kalmar 2014-08-29. 

 Seminarium om kommunikation, Stockholm 2014-04-10. 

 Länsbygderådets årsmöte, Örsjö 2014-03-29. 

 Länsstyrelsen i Kalmar län, Politikerdialog, Kalmar 2014-03-27. 

 Trafikverket med flera, Åtgärdsvalsstudier, april 2014. 

 Hela Sverige ska leva, Landsbygds Riksdag, Gävleborg 2014-05-16 --18. 

 Tillväxtverket med flera, Företagsfrämjande system på lika villkor i Kalmar 
län. 

 Torsås Företagsgala 2014, Torsås 2014-04-11. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Henrik Nilsson Bokor, S medverkar vid Politikerdialog i Kalmar  
     2014-03-27, 
 
att Christofer Johansson, C och Henrik Nilsson Bokor, S medverkar vid  
     Åtgärdsvalsstudier i Alvesta 2014-04-07, 
 
att konferensen Landsbygds Riksdag i Gävleborg samt Företagsfrämjande 
     system på lika villkor i Kalmar län återkommer i kommunstyrelsen för  
     beslut, 
 
att kommunstyrelsen finansierar medverkan för ordinarie ledamöter i  
     kommunstyrelsen vid Torsås Företagsgala, 2014-04-11, 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade kurser och  
     konferenser. 
----- 
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AU § 88/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Gatuköket i Bergkvara E22. 

 Bredbandspolicy. 

 Medborgardialog. 

 Elektroniska handlingar, 2014-04-15. 

 Uppställningsplats för husbilar i Bergkvara. 

 Växelfunktionen. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om 
 

 Mellströms Bil i Torsås. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 89/14 14/KS0049 
Designregion Småland      
 
Ärendebeskrivning 
 
Carl-Oscar Karlsson presenterar de resultat som projektet åstadkommit och 
framtida planer.  
 
Den siste februari 2013 avslutades det treåriga projektet Designregion 
Småland. En satsning för ökad samverkan över länsgränserna mellan olika 
kommuner och företag, med fokus på design som tillväxtfaktor. Torsås 
kommun har under projekttiden visat stort intresse av att vilja ingå i 
Designregion Småland. 
 
Nu vill projektet utveckla Designregion Småland att omfatta fler kommuner i 
Jönköpings- Kalmar- och Kronobergs län. En arbetsgrupp ska arbeta vidare 
med att bilda en nätverksförening för att dels tillvarata den erfarenhet som 
byggts upp under projekttiden, men också att behålla och utveckla nätverket 
kring designfrågor i regionen. 
 
Medel har sökts och beviljats från Tillväxtverket och Regionförbunden i 
Småland har ställt sig positiva till att stödja en ettårig förlängning för att skapa 
en stabil plattform i regionen för designfrågor. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta yttrande från Torsås Företagscentrum i ärendet innefattande  
     eventuellt deltagande vid ett frukostmöte. 
----- 
Sändlista 
Torsås Företagscentrum 
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AU § 90/14   13/KS0180  
Skällenäs 1:70, planerad komposteringsanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun, tekniska nämnden har lämnat in en anmälan enligt 
miljöbalken för att uppföra och driva en anläggning för kompostering av 
avloppsslam samt mellanlagring av avloppsslam, tillsatsmaterial, färdig 
kompost och schaktmaterial. 
 
Bygg- och miljönämnden handlägger och beslutar i ärendet. 
 
Som fastighetsägare inom 200 meter från planerad anläggning ges möjlighet att 
framföra synpunkter över anmälan. Synpunkterna lämnas skriftligen till bygg- 
och miljönämnden senast 2014-04-02. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger angående planerad komposteringsanläggning på  
     fastigheten Skällenäs 1:70. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 91/14   13/KS0061  
VA-plan för Karlskrona kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Karlskrona kommun arbetar med att ta fram en vatten- och avloppsplan, i 
syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning utan 
negativ påverkan på människors hälsa eller på miljön. Planen ska samtidigt 
stimulera en hållbar utveckling av kommunens landbygd och skärgård. 
 
Synpunkter på VA-planen för Karlskrona kommun ska lämnas skriftligen 
senast 2014-03-31 till Karlskrona kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inga synpunker föreligger på VA-planen för Karlskrona kommun men 
     önskar även i fortsättningen få ta del av de mellankommunala VA-frågor i  
     de fall Torsås kommun är berörd samt  
 
att meddela, kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Karlskrona kommun 
Kommunstyrelsen 
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AU § 92/14 14/KS0038 
Överenskommelse, samverkan Polismyndigheten i Kalmar län – 
Torsås kommun      
 
Ärendebeskrivning 
 
Biträdande chef Glenn Adolfsson och teamchef Mikael Sjöstrand redovisare 
ett upprättat förslag till överenskommelse, Samverkan mellan Polis-
myndigheten i Kalmar län och Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse, Samverkan mellan Polis- 
     myndigheten i Kalmar län och Torsås kommun,  
 
att överenskommelsen undertecknas av ordförande Håkan Algotsson, C och  
     länspolismästare Jarl Holmström 2014-04-11. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


