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Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 2014-06-02, 08.00 – 14.00 
      
  
Beslutande Eva-Kristina Berg, C ordförande 
 Marcus Johansson, C tjänstgörande ersättare för Håkan Algotsson, C 
 Roland Swedestam, S  
 Henrik Nilsson Bokor, S    
 Mona Magnusson, M    
  
  
   
 Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef §§ 163, 167, 177 
 Björn Hedback, Kalmar kommun § 167 
  Håkan Petersson, bildningschef §§ 177, 183   
 Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB § 183  
 Sören Bondesson, ej tjänstgörande ersättare § 183   
   
   
    
Utses att justera Henrik Nilsson Bokor, S       
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2014-06-13     
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Jan Darrell    Paragrafer 157 - 183                       

    
 Ordförande Eva-Kristina Berg    
   ..............................................................................................................     

 Justerande Henrik Nilsson Bokor        

   ..................................................................................................................................................................    
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 157 - 183 
 
§ 157 Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut 
 samt avslutade ärende 2014-05-01 
§ 158 Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande, maj 2014 
§ 159 Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende, maj 2014 
§ 160 Förfrågan om markköp, del av Torsås 9:1 
§ 161 Ansökan driftbidrag, Gullabo Däckfynd 
§ 162 Kollektivtrafik/skolskjutsar 
§ 163 Gemensam strategi avseende fiberuppkoppling 
§ 164 Riktlinjer för lägsta elevunderlaget 
§ 165 Vård- och omsorgsplan 2012-2015 
§ 166 Vård- och omsorgscollege 
§ 167 Upphandlingspolicy och uppförandekod för hållbar upphandling  
§ 168 Projekt Ungdomspanel 
§ 169 Allaktivitetshus 
§ 170 SCB:s Medborgarundersökning, hösten 2014 
§ 171 Regional biogasstrategi 
§ 172 Grönområde på del av Ragnabo 3:28 
§ 173 Uppställning av husbilar i Bergkvara 
§ 174 Revisionsrapport – Granskning av tillämpning av offentlighets- 
 principen 
§ 175 Revisionsrapport – Granskning av kultur- och fritidsverksamheten i 
 Torsås kommun 
§ 176 Bredbandstrategi 
§ 177 Utredning av IT-avdelningens verksamhet 
§ 178 Remiss över Offentlig konst i Kalmar län – policy och riktlinjer 
§ 179 Årsredovisning 2013, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 180 Delgivningsärende 
§ 181 Kurser och konferenser 
§ 182 Kommunledningen informerar 
§ 183 Ny-, om- och tillbyggnad Torskolan 
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AU § 157/14 14/KS0077 
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2014-06-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2014-05-01. 
-----  
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AU § 158/14 13/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under maj 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under maj 2014. 
 

 Tidsbegränsat lov till och med 2015-10-30 av daghemsmodul, Applerum 
5:107. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under maj 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 159/14 13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
maj 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under maj 2014. 
 

 Personalchef. 
 

Redovisning av turismansvarig fattade delegationsbeslut gällande personal-
ärende under maj 2014. 
 

 Turistinformatörer. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     maj 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 160/14   14/KS0089  
Förfrågan om markköp, del av Torsås 9:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Börje och Margaretha Larsson är intresserad av att köpa marken mellan 
Allfargatan 35 – 37 i Torsås, till ett pris av 10 000 kronor. Syftet är att 
fortsättningsvis hålla marken öppen och underhållen.  
 
Arealen är cirka 4 000 kvm. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till att sälja mark till Börje och Margaretha Larsson,  
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram den totala arealen samt att kontakta 
     intressenterna för en eventuell fortsatt förhandling. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 161/14   14/KS0093  
Ansökan driftbidrag, Gullabo Däckfynd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Stefan Eriksson, Gullabo Däckfynd har planer på att starta upp poolen i det 
blå huset i Gullaboås för bad, vattengympa, simning och så vidare. Med 
anledning av detta ansöks om ett driftbidrag på minst 500 000 kronor per år i 
minst fem år. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå ansökan från Gullabo Däckfynd gällande driftbidrag. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 162/14 
AU § 145/14 
AU § 112/14   14/KS0024  
Ansvarsfördelning gällande kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S lyfter frågan gällande ansvarsfördelningen gällande 
kollektivtrafik/skolskjutstrafik. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-03-18 § 81 att bjuda in Hanna Grahn för en 
utvärdering av skolskjutstrafikens nyttjande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-01: 
 
att i samband med redovisning av skolskjutstrafikens nyttjande, lyfta frågan  
     gällande ansvarsfördelningen av kollektivtrafik/skolskjutstrafik. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-06: 
 
att ärendet gällande ansvarsfördelning inom kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
     återkommer vid ett senare arbetsutskott. 
 

Arbetsutskottet behandling 2014-06-02 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-05-14 § 64 att föreslår 
kommunstyrelsen att göra ett fastställande angående ansvarsfördelningen för 
kollektivtrafiken samt att tydliggöra att kostnader för trafik som är en allmän-
nytta för invånarna i Torsås kommun ej skall belasta skolverksamheten. Så 
länge kollektivtrafikens- och skolskjutsarnas kostnader ligger på bildnings-
nämndens ansvarsområde erbjuda möjlighet att vara delaktig på de arenor som 
berör trafikfrågor. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett svar till bildningsnämndens 
     arbetsutskott gällande bland annat ansvarsfördelningen för kollektivtrafiken, 
 
att uppdra åt Hanna Grahn att informerar pensionärs- och handikapps- 
     organisationen om närtrafiken. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Hanna Grahn 
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AU § 163/14   14/KS0114  
Gemensam strategi avseende fiberuppkoppling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-05-14 § 62 att föreslår 
kommunstyrelsen besluta om att en kommungemensam strategi avseende 
fiberuppkoppling och upphandling av fiberuppkoppling fastställs. 
 
En gemensam länsupphandling pågår för införande under hösten. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta med ärendent, tills den gemensamma länsupphandlingen är klar.   
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden  
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AU § 164/14   13/KS0145  
Riktlinjer för lägsta elevunderlaget 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26 § 270 att inhämta bildningsnämndens 
yttrande över möjligheterna att utforma riktlinjer för lägsta elevunderlag för 
kommunens låg och mellanstadieskolor. 
 
Bildningschef Håkan Petersson sammanfattar utifrån yttrande 2014-04-04, att 
det inte är möjligt utifrån det komplexa uppdraget, styrt av många av varandra 
oberoende faktorer, att utforma riktlinjer för lägsta elevunderlag för 
kommunens låg- och mellanstadieskolor. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna bildningschefens svar, gällande riktlinjer för lägsta elevunderlaget.   
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 165/14   11/KS0179  
Vård- och omsorgsplan 2012-2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har uppdragit åt socialförvaltningen att ta fram förslag till vård- 
och omsorgsplan i form av ett inriktningsdokument som underlag för budget 
och verksamhetsutveckling.  
 
Vård och omsorgsplan 2012-2015 för Torsås kommun föreligger daterad 2011. 
 
Socialnämnden beslutar 2011-08-24 § 102 att invänta eventuella remissvar och 
därefter översända den till kommunfullmäktige. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S informerar om att socialnämndens nuvarande vård- 
och omsorgsplan 2012-2015 inte är antagen i kommunfullmäktige. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen om socialnämndens vård- och omsorgsplan  
     2012-2015    
-----  
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AU § 166/14   14/KS0100  
Vård- och omsorgscollege (VO-college) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Västerviks kommun har genomfört två förstudier för att undersöka 
möjligheten att starta regionalt VO-college i Kalmar län. Under förstudierna 
har kontakt tagits med samtliga kommuner i norra länet samt med 
Kalmarsunds Gymnasieförbund, Nybro kommun, Landstinget och 
Regionförbundet. Företrädare för Kalmarsunds Gymnasieförbund och Nybro 
kommun har i sin tur lovat kontakta kommunerna i södra länet. 
 
Förstudierna visar att det finns intresse från länets kommuner och från 
Kalmarsunds Gymnasieförbund, Landsting och Regionförbund att ett VO-
college bildas. 
 
Kommunstyrelsen i Västerviks kommun har därför beslutat att påbörja arbetet 
med att bilda ett regionalt VO-college. 
 
Västerviks kommun inbjuder Torsås kommun att delta i bildandet av VO-
college Kalmar län. Västerviks kommun vill om möjligt ha svar på inbjudan 
senast 2014-06-30. Det är önskvärt om Torsås kommun samtidigt kan redovisa 
namn på styrgruppsmedlemmar till interimistisk styrgrupp. 
 
Kostnaden för processen fram till certifiering av regionalt VO-college beräknas 
till 900 tkr per år under tre år. En hemställan är gjord till Regionförbundet och 
Landstinget om bidrag med 300 tkr vardera per år under tre år.  
 
Västerviks kommun föreslår att de kostnader som inte täcks av bidrag från 
Landsting och Regionförbund delas mellan ingående kommuner (och 
gymnasieförbund) i relation till kommunernas folkmängd). 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att kontakta Västerviks kommun för mer  
     information i ärendet.     
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 33   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 167/14   14/KS0111  
Upphandlingspolicy och uppförandekod för hållbar upphandling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Upphandlingschef Björn Hedback, Kalmar kommun redovisar Kalmar 
kommuns upphandlingspolicy och uppförandekod för hållbar utveckling. 
 
Kalmar kommun ska genom ansvarsfulla medvetna upphandlingar och inköp 
medverka till utvecklingen av ett hållbart samhälle, som präglas av miljö-
tänkande, demokrati, solidaritet och rättvisa villkor. 
 
Produkter, tjänster och entreprenader som levereras till Kalmar kommun ska 
vara framställda under förhållanden som är förenliga med deras uppförande-
kod. 
 
Torsås kommun saknar idag ett motsvarande dokument gällande upp-
handlingspolicy och uppförandekor för hållbar utveckling  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett motsvarande dokument som kan 
     gälla Torsås kommun, 
 
att inhämta synpunkter från socialnämnden och bildningsnämnden på upp- 
     rättat förslag från ekonomichefen, 
 
att därefter åter till arbetsutskottet, för en redovisning. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
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AU § 168/14 
AU § 134/14   14/KS0089 
Projekt Ungdomspanel 
 
Ärendebeskrivning 
 
I kommunstyrelsens verksamhetsplan finns medtaget att nämndens åtagande är 
att ungdomsfrågor lyfts fram i en särskild ungdomspanel och att en panel 
inrättas.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-15: 
 
att inhämta yttrande från bildningsnämnden och socialnämnden om att inrätta  
     en ungdomspanel, 
 
att yttrande ska inlämnas till kommunkansliet senast 2014-05-30. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-06-02 
 
Bildningsnämnden och socialnämnden lämnar följande yttrande angående 
inrättande av en ungdomspanel: 
 
Arbetsutskottet ställer sig bakom dialogformen ungdomspanel, men vill 
avvakta arbetet med lokal ungdomsstrategi (LUS) i avseendet huruvida 
ungdomspanel är den rätta formen samt önskar fördjupad information gällande 
mål, syfte och ambition med en ungdomspanel. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta arbetet med lokal ungdomsstrategi (LUS) och därefter utvärdera  
     om en ungdomspanel är den rätta formen.   
-----  
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AU § 169/14 
AU § 116/14   14/KS0087  
Allaktivitetshus 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett allaktivitetshus ska vara en samlingspunkt och kontaktyteskapande plats för 
både unga och gamla. Allaktivitetshusets syfte är att öka möjligheterna för 
utvidgad samverkan inom Torsås kommuns olika verksamheter, men även för 
ökad samverkan mellan kommunen och dess ideella föreningar.  
 
Samarbete med olika föreningar, så som pensionärsföreningar, kultur-
föreningar, idrottsföreningar, kyrkan och studieförbund är viktigt för 
allaktivitethusets utveckling att bli en central punkt i samhället samt för 
invånarnas utveckling oavsett ålder. Ett stort antal samarbetsparters medför 
ökat utbud för Torsås kommun och dess befolkning. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-03-19 § 39 att anhålla om 
finansiering för att genomföra en förstudie med syfte att djupare kartlägga 
möjligheterna att skapa ett allaktivitetshus i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-15: 
 
att inhämta yttrande från partigrupperna om ett allaktivitetshus i Torsås  
     kommun,  
 
att yttrande ska inlämnas till kommunkansliet senast 2014-05-30.   
 

Arbetsutskottets behandling 2014-06-02 
 
Centerpartiet ser positivt på att närmare undersöka förutsättningarna för att 
bygga upp ett allaktivitetshus i Torsås kommun i samverkan med föreningslivet 
enligt skrivelse daterat 2014-05-20, undertecknat av gruppledare Håkan 
Algotsson, C. 
 
Roland Swedestam, S och Mona Magnusson, M lämnar muntligt att avvakta 
med ett allaktivitetshus tills utredningen är färdig gällande projektet Stage 
4You. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avvakta fortsatt utredning med ett allaktivitetshus tills utredningen gällande 
     projektet Stage 4You är färdigt. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 170/14   14/KS0032 
Anmälan till höstens Medborgarundersökning 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Medborgarundersökningen har genomförts två gånger om året sedan starten 
hösten 2005. 256 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 231 av dessa 
mer än en gång. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas 
kommunens egna resultat samt jämförelse med samtliga deltagande kommuner 
och även jämförelse med kommuner i olika storleksklasser.  
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. För frågor från Håll Sverige Rent tillkommer 10 000 kronor. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2014-08-28 och för att 
beställa tilläggsfrågor är sista dagen 2014-06-19. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i höstens Medborgarundersökning 2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 171/14   14/KS0117 
Regional biogasstrategi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionala strategin för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs 
län, åtgärder 2014-2017 med utblick till 2020 sammanfaller med kommun-
styrelsens verksamhetsplan för 2014. 
 
I dokumentet regional strategi för biogas till fordon för Kalmar län finns bland 
annat två mål: 
 

 att stötta lantbrukare inom området Blekinge-Torsås-Södra Möre med 
kompetensutveckling genom LRF:s projekt GAFE (Goda affärer på 
förnybar energi). Erfarenhetsutbyte och samverkan i hela värdekedjan. 

 att sammanföra investerare med potentiella kunder + ta fram lämpliga 
affärsmodeller för att nå målet om ett tankställe i varje kommun. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta en redovisning från LRF gällande projektet GAFE (Goda affärer 
     på förnybar energi)., 
 
att ställa sig positiva till strategin gällande att skapa ett tankställe i varje 
     kommun. 
 -----  
Sändlista 
LRF
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AU § 172/14 
AU § 368/13 
AU § 267/13 
AU § 259/13 
AU § 173/12   12/KS0107 
Grönområde på del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun tecknade 2011 dispositionsavtal med ägarna till fastigheterna 
Ragnabo 3:52 – 3:56. I avtal är inskrivet att inhängningar, häckar, staket eller 
andra siktskymmande anordningar får inte anläggas inom det disponerade 
området samt att området ska hålla i vårdat skick. På området får ej några fasta 
anläggningar byggas. 
 
Hösten 2011 inkom från samma fastighetsägare förfrågan om att få köpa den 
mark som de disponerar enligt upprättade avtal. 
 
Kommunstyrelsen avstod från att sälja marken eftersom marken ligger inom 
allmän platsmark och ska vara tillgänglig för allmänheten. Ska man besluta att 
sälja allmän platsmark så måste detta föregås av att detaljplanen ändras. 
 
Nu har det kommit till kännedom att någon fastighetsägare har uppfört ett 
staket på grönområdet inom fastigheten Ragnabo 3:28. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att kommunchefen upprättar en skrivelse som ska översändas till samtliga  
     dispositionsinnehavare, där de uppmanas att plocka bort uppsatta  
     anordningar på området i enlighet med begränsningarna i  
     dispositionsavtalen, 
 
att anordningarna ska tas bort från området senast 2012-08-31 samt 
 
att därefter redovisas i arbetsutskottet de åtgärder som gjorts.  
 

Arbetsutskottet behandling 2013-08-13: 
 
Roland Swedestam, S efterhör om uppsatta anordningar på grönområdet inom 
fastigheten Ragnabo 3:28 är bortplockade. Om inte, ska arbetsutskottets beslut 
verkställas och området ska återställas enligt tecknade dispositionsavtal. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 172/14, Grönområde på del av Ragnabo 3:28 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att uppdra åt kommunchefen att besikta området samt verkställa arbets- 
     utskottets tidigare besluta och att området återställs enligt tecknade 
     dispositionsavtal.      

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-09-03: 
 
att uppdra åt kommunchefen och samhällsbyggnadschefen att bjuda in 
     samtliga berörda fastighetsägare till ett möte samt 
 
att därefter återkomma till arbetsutskottet med ett förslag på en lösning för  
     området på del av Ragnabo 3:28. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-11-05 
 
Roland Swedestam, S efterhör hur arbetet fortlöper gällande en lösning för 
området på del av Ragnabo 3:28. 
 
Kommunchefen meddelar att samhällsbyggnadschefen arbetar med ärendet 
och återkommer med en redovisning.     
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-05: 
 
att notera informationen.   
 

Arbetsutskottets behandling 2014-06-02 
 
Förslag föreligger från planarkitekt Fredrika Ternelius samt revideringar i 
beslut från samhällsbyggnadschef Martin Storm gällande grönområde på del av 
Ragnabo 3:28. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att arbetsutskottets beslut ska verkställas vilket innebär att området ska 
     återställas i enlighet med begränsningarna i tecknade dispositionsavtal med  
     berörda fastighetsägare. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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AU § 173/14 
AU § 128/14 
AU § 264/13   13/KS0133 
Uppställning av husbilar i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2013-08-13 föreligger från Christer Harryson gällande 
uppställning av husbilar/husvagnar i Bergkvara. 
 
I sommar har det ställts upp husbilar och husvagnar på hamnplan, norr om 
museet. Problemet med denna uppställning är att man ställer sig intill och längs 
med kajkanten, efter varandra. Detta innebär att man stänger ute flanörer som 
också vill ha tillgång till havsutsikt och dessutom försvårar/omöjliggör för 
båtar och skepp att lägga till vid denna kaj. 
 
Christer Harryson vill att kommunen sätter upp en anvisningsskylt, att 
uppställning endast får ske på den halva av hamnplan som ligger närmast 
Storgatan. Denna yta är redan markerad av Samhällsföreningen i Bergkvara för 
uppställning av stånd vid Bergkvaradagen. Dessa rutor kan också användas vid 
uppställning av husbilar/vagnar. 
 
För att markera gräns för uppställning föreslås fyra vitmålade cementringar 
med plantering i, vilket då ställs från museet och bort till Lindbergs gata det vill 
säga parallellt med kajsträckning. Kanske behövs en hänvisningsskylt också. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-03: 
 
att uppdra åt turismansvarig upprätta ett förslag till svar på skrivelsen gällande  
     uppställningsplats för husbilar/husvagnar i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Svar föreligger från turismansvarig Ann-Sofie Gränefält på inkommen skrivelse 
från Christer Harrysson gällande uppställning av husbilar/husvagnar i 
Bergkvara. 
 
Skrivelse daterad 2014-04-11 har inkommit från Ove och Therese Karlsson, 
Dalskärs Camping och Martin och Ulrika le Noble Skäppeviks camping 
gällande problem med husbilar som parkerar på hamnplan samt längs med 
kajen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 173/14, Uppställning husbilar i Bergkvara  
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-04-15: 
 
att kommunchefen kontaktar Dalskärs camping för ett samarbete gällande 
     uppställningsplats för husbilar/husvagnar i Bergkvara.   
 

Arbetsutskottets behandling 2014-06-02 
 
Förslag föreligger från samhällsbyggnadschef Martin Storm gällande fem 
parkeringsplatser för husbilar eller tjugo handikappanpassade platser för 
personbilar på hamnplan i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna samhällsbyggnadschefens förslag gällande uppställningsplats för  
     husbilar i Bergkvara. 
-----   
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 174/14   14/KS0109 
Revisionsrapport – Granskning av tillämpning av offentlig-
hetsprincipen 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag har PwC granskat tillämpningen av offentlighetsprincipen vid 
Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB.  
 
Rapporten lämnas till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av tillämpning av offentlighets-  
     principen samt 
 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för  
     kännedom. 
-----   
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 175/14   14/KS0110 
Revisionsrapport – Granskning av kultur- och fritids-
verksamheten i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag har PwC granskat kultur och fritidsverksamheten i Torsås 
kommun. 
 
Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsen 
för kännedom. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av kultur- och fritidsverksamheten 
     i Torsås kommun, 
 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för  
     kännedom. 
-----   
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 176/14 
AU § 53/14 
AU § 396/13 
AU § 310/13   13/KS0156  
Bredbandsstrategi och IT-infrastrukturprogram  
 
Ärendebeskrivning 
 
Curt Tyrberg redovisar upprättat dokument som syftar till att vara ett program 
för den framtida utvecklingen av bredbandsinfrastrukturen i Torsås kommun. 
 
Detta dokument beskrivs på en övergripande nivå, en långsiktig strategi för 
utbyggnad av fibernät i Torsås. 
 
Vid genomgång av dokumentet Bredband i Torsås framkom några mindre 
justeringar som ska åtgärdas. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-01: 
 
att inhämta synpunkter på dokumentet Bredband i Torsås från partigrupperna, 
 
att eventuella synpunkter ska vara kommunkansliet tillhanda senast  
     2013-11-15.  
 

Arbetsutskottet behandling 2013-12-03 
 
Inga synpunkter har inkommit från partigrupperna gällande dokumentet Bred-
bandsstrategi i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03: 
 
att inhämta synpunkter från centrala ledningsgruppen på dokumentet Bred- 
      bandsstrategi i Torsås kommun, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2014-02-11. 
 

Arbetsutskottet behandling 2014-02-11 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar en sammanställning över synpunkter på 
förslaget till Bredbandsstrategi och IT-infrastrukturprogram. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-02-11: 
 
att återremittera strategin till centrala ledningsgruppen, för omarbetning  
     utifrån inkomna synpunkter.   
Fortsättning 
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Fortsättning § 176/14, Bredbandstrategi 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-06-02 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på reviderad bredbandstrategi för 
Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta en förstudie i ärendet, 
 
att finansiering sker med återstående medel från kommunstyrelsens 
     verksamhet för bredband. 
-----  
Sändlista  
Kommunchefen 
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AU § 177/14 
AU § 103/14 14/KS0079 
Utredning av IT-avdelningens verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-03-19 § 40 att till kommun-
styrelsen hemställa om att initiera en utredning av den kommunala IT 
avdelningens verksamhet i termer av funktion, målsättningar, förhållningssätt 
och servicenivå utifrån de kommunala verksamheternas behov. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-01: 
 
att bjuda in till arbetsutskottet IT-chefen och bildningschefen för en diskussion 
     av bildningsnämndens hemställan om en utredning av IT-avdelningens  
     verksamhet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-06-02 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar behovet av IT-stöd/support för 
förskolor och grundskolor i Torsås kommun, Korrespondensgymnasiets flytt 
till Sophiagården samt reflektioner om IT-strategi och servicenivå. 
 
IT-chef Kent Frost redovisar arbetet inom IT-verksamheten. 
 
Intresse finns från sju kommuner i länet att påbörja en samverkan inom IT-
området. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen fortsätta diskussionen med de intresserade  
     kommunerna om en eventuell samverkan inom IT-området.   
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 178/14 14/KS0095 
Remiss över Offentlig konst i Kalmar län – policy och riktlinjer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar läns konststrategi 2012-2014 antogs 2011 där ett av målen är en 
gemensam konstpolicy och en gemensam rekommendation om riktlinjer för 
upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst i Kalmar län. Avsikten 
med policyn och riktlinjerna är att de skall fungera som stöd och underlag för 
att formulera riktlinjer för den offentliga konsten. 
 
Remissen är utsänd till länets kommuner, Landstinget, kulturorganisationer och 
övriga berörda parter. Svar ska vara Reginförbundet i Kalmar län tillhanda 
senast 2014-08-15. 
 
Förslag på remissvar föreligger från enhetschef Karin Seebass daterad  
2014-05-21. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att remittera ärendet till bildningsnämnden, för ställningstagande. 
----- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 179/14 13/KS0151 
Årsredovisning 2013, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till 
samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan 
i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 
beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse 
(direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling. 
 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landstinget). 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse för 2013 föreligger från Regionförbundet i 
Kalmar län. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län samt 
 
att notera Regionförbundets årsredovisning för 2013. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 180/14   14/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Befolkningsförändringar 1:e kvartalet 2013 

 För kännedom, socialnämnden 2014-03-18 § 50, Lagen om valfrihet. 

 Budget 2015, Ekonomisk planering 2016-2017, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund, 14/KS0104. 

 Det kommunala informationsansvaret, 2012/2013, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund, 14/KS0051 

 Prioritera de allmänna samlingslokaler, Våra Gårdar, 14/KS0011. 

 Kostnadsunderlag i kollektivtrafikmodellen i det kommunalekonomiska 
utjämningsstyrsystemet, Statskontoret. 

 Årsredovisning 2013, KLP, 14/KS0022. 

 Tekniska nämnden 2014-03-18 § 30,Verksamhetsplan 2014. 

 Bygg- och miljönämnden 2014-04-16 § 45, Torsås 4:111, upphävande av 
tomtindelning, 14/KS0098. 

 Årsredovisning 2013, Leader Småland Sydost, 13/KS0060. 
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliel 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 

att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade delgivningsärende. 
----- 
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AU § 181/14   14/KS0003 
Kurser och konferenser 

 
Ärendebeskrivning 

 
Arbetsutskottet delges  

 

 Kommek 2014, 20-21 augusti 2014, Malmö 
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliel 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Roland Swedestam, S, Henrik Nilsson Bokor, S, Sören Bondesson, S och 
     Christofer Johansson, C medverkar vid Kommek 2014 i Malmö. 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade kurser och  

   konferenser. 
----- 
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AU § 125/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Projekt ”Kulturhus”, möte 2014-06-17, klockan 11.00 Mjölnerskolan. 

 Våryran. 

 Kajreparationen i Bergkvara hamn. 

 Simhallen. 

 Uppdragsbeskrivning, socialförvaltningen, projekt Unik Resurs. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 av 33   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 183/14 
KS § 118/14   13/KS0176  
Ny- om- och tillbyggnad Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-02-25 § 38:  

 
att uppdra åt Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden att ta fram förslag  
     enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 för nybyggnation av ett 
     treparallelligt högstadium i två plan öster om nuvarande gymnastiksal. 
     Byggnaden ska innehålla klassrum, NO-salar, lokaler för musik, bild och 
     textilslöjd, skolbibliotek samt fritidslokaler och ha en centralt placerad 
     expedition/reception vid huvudingång, 
 
att en annan, ej tidigare inblandad arkitektfirma, bör ges uppdraget att ta fram 
     förslaget till nybyggnation av högstadium, 
 
att kommunfullmäktige 2014-06-09 skall ta ställning till vilket av de två 
     skolförslagen som skall gå vidare till upphandling. 
 
Håkan Petersson bildningschef lämnar en lägesrapport utifrån deras uppdrag 
från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Arkitekt Mats Dahlström redovisar sin utredning av ett fristående högstadium i 
två våningar. 
 
Arkitekt Johan Lunde redovisar sin utredning av ett högstadium i två våningar 
med en koppling till befintlig matsal och gymnastiksal. 
 
En sammanställning över lokalytor (LOA) över de tre olika förslagen (två ny- 
byggnadsförslag och ett ombyggnadsförslag) redovisas. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-05-20: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2014-06-02, 
 
att notera redovisade uppdrag gällande nybyggnation av Torskolan.  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 183/14, Ny- om- och tillbyggnad Torskolan 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-06-02 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB och bildningschef Håkan 
Petersson redovisar kort de olika förslagen med en kostnadsberäkning. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Marcus Johansson, C med instämmande av Eva-Kristina Berg, C yrkar att 
ärendet gällande Torskolan ska avgöras idag. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Henrik Nilsson Bokor, S och 
Mona Magnusson, M yrkar att projektgruppen processar vidare med berörd 
personal och fackliga företrädare gällande Dahlströms nybyggnadsalternativ 
med beslut i kommunfullmäktige 2014-09-22. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marcus Johansson, C med fleras 
yrkande och Roland Swedestam, S med fleras yrkande finner hon att 
arbetsutskottet beslutat enligt Marcus Johansson, C med fleras yrkande varvid 
omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Marcus Johansson, C med fleras yrkande och 
nej = enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande avges 2 ja-röster och 3 
nej-röster. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. 
Arbetsutskottet har sålunda beslutat att projektgruppen processar vidare med 
berörd personal och fackliga företrädare gällande Dahlströms nybyggnads-
alternativ med beslut i kommunfullmäktige 2014-09-22. 
 

Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S   X  

Eva-Kristina Berg C   X     

Mona Magnusson  M      X   

Roland Swedestam  S     X   

Marcus Johansson C   X     

 Summa       

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att projektgruppen processar vidare med berörd personal och fackliga 
     företrädare gällande Dahlströms nybyggnadsalternativ med beslut i 
     kommunfullmäktige 2014-09-22. 
-----   


