
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 31   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Kommunledningskontoret 2014-11-18, 08.00 – 12.30 
      
  
Beslutande Eva-Kristina Berg, C ordförande 
 Marcus Johansson, C 
 Roland Swedestam, S  
 Henrik Nilsson Bokor, S    
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M    
  
  
   
 Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
  Håkan Petersson, bildningschef § 311, 314 - 316  
 Jan Andersson, miljöhandläggare § 319 
    
   
   
   
    
Utses att justera Henrik Nilsson Bokor, S        
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2014-11-19     
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson   Paragrafer 311 - 326                       

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

 Justerande Henrik Nilsson Bokor  

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

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 
Sammanträdesdatum 

 
2014-11-18 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-11-19 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-12-11  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
   
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 31   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING § 311 - 326 
 
§ 311 Medlemskap i Kumulus 
§ 312 Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten 
§ 313 Reglemente för kommunstyrelsen 
§ 314 Policy för investeringsbidrag 
§ 315 Projektering Torskolans högstadium  
§ 316 Motion – Kommunal musik-/kulturundervisning 
§ 317 Hyra av extern lokal 
§ 318 Förvaltning av kommunstyrelsens fastigheter 
§ 319 Remiss – angående översyn av det utvidgade strandskyddet för  
 Torsås kommun 
§ 320 Tekniknod 
§ 321 Vård – och omsorgscollege 
§ 322 Delårsrapport 2014, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
§ 323 Remiss – Nytt gemensamt Leaderområde 
§ 324 Motion – Kallelse i PDF-format på kommunen hemsida 
§ 325 Kollektivtrafikfrågor 
§ 326 Bredbandsstrategi 
§ 327 Kommunledningen informerar 
§ 328 Taxor och taxeföreskrifter 2015, KSRR 
 

 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 31   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 311/14   14/KS0184  
Medlemskap i Kumulus 
 
Ärendebeskrivning 
Kumulus är en unik ideell förening som jobbar med nationella och 
internationella möjligheter för unga i Kalmar län. 
 
Kumulus har sedan 2004 arbetat med EU:s projekt riktade mot ungdomar, 
framförallt Europeisk Volontärtjänst, men genomför även en hel del projekt på 
hemma plan hos medlemskommuner. 
 
Kommunen betalar en medlemsavgift som baseras på andelen ungdomar 
mellan 13 och 30 år skrivna i kommunen samt en grundagift. Medlemsavgiften 
för en kommun för 1 år är 30 000 kronor + 3 kronor per ungdom från och 
med 2014. Uppsägningstiden är 12 månader. 
 
2015 innebär att Torsås kan:  

 Fortsätta skicka volontärer, i dagsläget har en volontär skickats. 

 Fortsätta att ta emot volontärer till fritidsgården (första anländer i 
september 2013). 

 Fortsätta vara delaktiga i Kumulus storsatsning på demokratiportalen 
Skaka Om och på så vis vinna mycket inom ungdomsinflytande. 

 Ta del av ACTION-medel, hittills har Torsås nyttjat 13 000 kronor av sina 
totala medel, kvar finns 16 828 kronor (resterande pott är beroende på hur 
många kommuner som väljer att vara medlemmar 2015). 

 Ta del av de kultur- och integrationsprojekt som Kumulus kommer att 
ansökan om. 

 Ta fram nya projektidéer utifrån resultaten av LUPP 2012 och kommande 
LUPP 2015. 

 
Detta har ett sammanlagt värde av cirka 141 728 kronor, till en kostnad av 
33 696 kronor. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande, 
 
att finansiering sker genom ramjustering för 2015.   
----- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 312/14   14/KS0191 
Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sociala medier är ett samlingsnamn för tjänster på internet som gör det möjligt 
för människor att ingå i nätverk för att utbyta och skapa information, 
kommunicera och föra en dialog. 
 
Sociala medier är ytterligare ett sätt att tala med och informera olika individer 
och grupper. Genom att synas i dessa sammanhang kommer Torsås kommun 
närmare sina invånare, företagare och besökare. 
 
Det finns många exempel på webbplatser och verktyg som kan vara av intresse 
för en kommun att använda, till exempel: 

 www.torsas.se 

 Externa webbplatser, till exempel Facebook, Twitter och YouTube. 
 
Förslag till riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten föreligger. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättade riktlinjer för användning av sociala  
     medier i tjänsten. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

http://www.torsas.se/
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AU § 313/14   14/KS0190 
Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid genomgång av förslaget till reglemente för kommunstyrelsen framkom det 
några revideringar. Kommunchefen reviderar dokumentet och därefter lämnas 
det till den nya kommunstyrelsen för godkännande och fastställande. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen reviderar reglementet, innan beslut i kommunstyrelsen. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 314/14 
AU § 231/14   14/KS0146 
Policy investeringsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-04-07 § 41 att godkänna upprättad policy för 
investeringsbidrag. 
 
Policy för investeringsbidrag föreligger. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-02: 
 
att uppdra åt kommunchefen och bildningschefen att tillsammans samman- 
     ställa ett upplägg gällande investeringsbidrag innefattande att en förvaltning  
     hanterar kommunens samtliga bidrag. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Investeringsbidraget avser att stödja föreningar som driver samlingslokal, egen 
eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning eller kultur- och hembygds-
anläggning inom Torsås kommun. Bidraget avser ny-, om- och tillbyggnad av 
föreningsdrivna anläggningar, omfattande reparationer av lokaler, energi-
sparåtgärder, utrustning och inventarier. 
 
Kommunchef Jan Darrell och bildningschef Håkan Petersson redovisar ett 
förslag på policy för investeringsbidrag samt en konsekvensanalys.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att policyn gällande investeringsbidrag kompletteras med föreningarnas egna 
     insatser. 
----- 
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AU § 315/14 
KS § 159/14 
AU § 183/14 
KS § 118/14   13/KS0176  
Projektering Torskolans högstadium 
 
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 § 315/14, Projektering Torskolans högstadium  
 
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 2014-06-02: 
 
att projektgruppen processar vidare med berörd personal och fackliga 
     företrädare gällande Dahlströms nybyggnadsalternativ med beslut i 
     kommunfullmäktige 2014-09-22. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 315/14, Projektering Torskolans högstadium  
 
Kommunstyrelsens behandling 2014-08-26 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB och bildningschef Håkan 
Petersson föredrar ärendet. Redovisning av arbetet i projektgruppen gällande 
Dahlströms nybyggnadsalternativ och Atrio:s ombyggnadsalternativ. 
 
Protokollsutdrag från LokSam 2014-08-20 föreligger.  
Samtliga representanter i samverkansgruppen för Torskolan är överens om att 
Atrio:s förslag är mest genomarbetat och det är deras huvudförslag. 
Dahlströms förslag innebär en kostnadshöjning jämfört med Atrio:s. 
Om man kan tänka sig ett alternativ som ligger högre än Atrio:s grundförslag 
förordar samverkansgruppen en satsning på inglasning av innergården och mer 
tilltalande entréer vid administration och matsal. 
 
Enligt begäran från Håkan Algotsson, C ajourneras sammanträdet mellan 
18.10-18.15 innan kommunstyrelsen återupptar förhandlingarna. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att med hänvisning till brister i arbetsmiljön och att 
de fackliga organisationerna har godkänt enplansalternativet och högstadiets 
rektor i en skrivelse avgett ett positivt yttrande, så föreslås kommunfullmäktige 
besluta att godkänna Atrio:s enplansalternativ. Samt att uppdra åt Torsås 
Fastighets AB att genomföra upphandling av projektet. 
 
Mats Olsson, KD med instämmande av Henrik Nilsson Bokor, S yrkar att 
Dahlströmsalternativet processas vidare för en likvärdig bedömning mot det 
redan färdiga förslaget från Atrio. För beslut i kommunfullmäktige innan 
årsskriftet 2014-2015. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Mats Olssons, KD med fleras yrkande finner hon att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Håkan Algotssons, C yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Håkan Algotssons, C och nej = enligt Mats 
Olssons, KD med fleras yrkande avges 5 ja-röster och 6 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av omröstningslista nummer 2. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat enligt Mats Olssons, KD med fleras yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 315/14, Projektering Torskolans högstadium  
 
Omröstningslista nummer 2 
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C   X      

Christofer Johansson  C  X   

Marcus Johansson C  X   

Mona Magnusson  M    X    

Mats Olsson KD   X  

Roland Swedestam S   X  

Henrik Nilsson Bokor  S   X  

Sören Bondesson S Hans Larsson, S  X  

Ann-Britt Mårtensson S     X   

Kerstin Ahlberg TP Sven-Erik Tornéus  X  

Håkan Algotsson C   X     

 Summa 5 6   

 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26: 
 
att Dahlströmsalternativet processas vidare för en likvärdig bedömning mot 
     det redan färdiga förslaget från Atrio. För beslut i kommunfullmäktige 
      innan årsskriftet 2014-2015. 
 

Reservation 
 
Håkan Algotsson, Christofer Johansson, Marcus Johansson, Eva-Kristina Berg 
samtligt C samt Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Håkan Algotssons, C yrkande. 
 

Protokollsanteckning 
 
Christofer Johansson, C överlämnar en skriftlig protokollsanteckning.   
Konsekvenserna av detta beslut gör att processen förskjuts ytterligare framåt i 
tiden.  
Ska de extra önskemål så som extra salar och utrymmen som krävs för en god 
undervisning och medför ökade kostnader tas hänsyn till i nybyggnads-
alternativet?  
Vad blir konsekvenserna av att oberoende konsult påpekar att tekniska ytor 
inte är utritade och dimensionerade i nybyggnadsalternativet, vilket kommer att 
medföra ökade kostnader och inskränkningar på befintliga ytor.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 315/14, Projektering Torskolans högstadium  
 
 
Hur många gånger ska ett förslag förordas av personal och fackliga 
representanter, och då är det ett förslag som även är billigare, fullt genom-
arbetat och förankrat, utan att beslut tas i sådan inriktning?  
Framförallt behöver våra elever en väsentlig förbättring av sin studiemiljö så att 
dra ut processen gynnar inte våra elevers välbefinnande och resultat.  
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-03 lämnar bildningschef 
Håkan Petersson och VD Magnus Andersson en kort beskrivning av den nu- 
varande sammanhängande processen. Det framkom att det nu finns två lika 
arbetade/processade alternativ att ta ställning till. 
 
Bildningschef Håkan Petersson lämnar en lägesrapport i ärendet gällande 
projektering Torskolans högstadium. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2014-11-25. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 316/14 
AU § 211/13 
KF § 73/13   13/KS0105 
Motion – Kommunal musik-/kulturundervisning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås 
kommun utreder kostnader och andra förutsättningar för att åter börja erbjuda 
elever musik-/kulturskola från årskurs 3 i kommunen, med intentionen att 
införa detta i kommande budget. 
 
Torsås kommun har under lång tid byggt upp ett gott rykte för sin gymnasie-
utbildning Stage4You.  
 
I Torsås kommun finns många musikaliska barn och ungdomar. Att lära sig 
spela ett instrument eller utveckla sin röst berikar och skapar harmoniska 
människor – en meningsfull fritidssyssla som nästan är som ett vaccin mot 
destruktiva riskbeteende. Det ger tillfällen till gemenskap och skänker stor 
glädje genom hela livet. 
 
Folkpartiet liberalerna vill genom musik-/kulturskolan också ge de elever den 
kunskap som är förutsättningen för fortsatta studier vid Stage4You. Det finns 
brist på duktiga musiker inom den klassiska musikvärlden därför ska en musik-
/kulturskola även erbjuda musikundervisning på de klassiska instrumenten om 
eleverna så önskar. 
  

Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna motionen – Ge alla elever i Torsås skolor från årskurs 3 möjlig- 
     het att få delta i en kommunal musik-/kulturundervisning till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att överlämna motionen – Ge alla elever i Torsås skolor från årskurs 3 möjlig- 
     het att få delta i en kommunal musik-/kulturundervisning till bildnings- 
     nämnden för beredning, 
 
att bjuda in till arbetsutskottet representant från skolan för information om  
     upplägget av musikundervisning inom skolans verksamhetsområde.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 316/14, Motion – Kommunal musik-/kultur-
undervisning  
 
Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Bildningschef Håkan Petersson lämnar en lägesrapport i ärendet gällande 
motion – kommunal musik-/kulturundervisning. Ärendet ligger i 
bildningsnämndens arbetsutskott för beredning och kommer att redovisas i tre 
olika nivåer. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 317/14   14/KS0195 
Hyra av extern lokal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschefen Håkan Petersson efterhör om bildningsförvaltningen 
kortsiktigt vid akut behov kan hyra lokal i Filadelfia i Torsås för förskole-
verksamhet.  
  

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna, att bildningsförvaltningen kortsiktigt hyr lokal i Filadelfia för  
     förskoleverksamhet. 
-----  
Sändlista 
Bildningschefen 
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AU § 318/14 
AU § 189/14 
KS § 135/14 
AU § 200/13  12/KS0163 
Förvaltaransvar av kommunstyrelsens fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har antagit nytt ägardirektiv till Torsås Fastighets AB med 
bland annat följande lydelse: 
 
”Bolaget ska på kommunstyrelsen begäran förvalta, administrera och i övrigt 
sköta de fastigheter som ägs direkt av Torsås kommun”. 
 
Torsås kommun äger idag nedanstående fastigheter vilka kommunstyrelsen 
förvaltar: 
 

 Torsås 53:6 ”kommunhusen” 

 Torsås 2:54 ”Olssonska gården” 

 Torsås 11:1 ”PRO-stugan” 

 Sågen 4 ”Blå huset” 

 Torsås 2:42 ”Österbro” 

 Torsås 53:9 ”Gula villan” 

 Torsås 22:1 ”Före detta brandstation” 

 Bergkvara 2:1 ”Stationshuset” 

 Bergkvara 2:45 ”Lotshuset” 
 

Torsås kommun begär att Torsås Fastighets AB tillhandahåller underlag för 
ställningstagande av begäran om fastighetsförvaltning, administration samt 
skötsel av ovanstående fastigheter. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att tillhandahåller underlag från Torsås Fastighets AB för ställningstagande av  
     begäran om fastighetsförvaltning, administration samt skötsel av ovan- 
     stående fastigheter. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-06-10 
 
VD Magnus Andersson informerar om att fastighetsbolaget är positiva till att 
överta förvaltaransvaret på kommunstyrelsens fastigheter. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 318/141, Förvaltaransvar av kommunstyrelsens 
fastigheter 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-06-10: 
 
att uppdra åt kommunchefen, att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti  
      2014 upprätta en lägesrapport över kommunstyrelsen samtliga fastigheter. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Redovisning av kostnaderna föreligger för kommunstyrelsens fastigheter. 
 
Genomgång av kommunstyrelsens fastigheter med komplettering av Vågen i 
Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-08-19: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta en sammanställning utifrån dagens  
     diskussion,  
 
att ärendet därefter, återkommer för redovisning i arbetsutskottet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar en sammanställning över de fastigheter 
som ska ingå om fastighetsbolaget övertar förvaltaransvar. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta från Torsås Fastighets AB en offert på att överta förvaltaransvaret 
     på redovisade fastigheter, innefattande skötsel samt administration, 
 
att ärendet, återkommer i arbetsutskottet. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
Arbetsutskottet 
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AU § 319/14 14/KS0 176 
Remiss – Översyn av det utvidgade strandskyddet för Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen har genomfört en översyn av det utvidgade strandskyddet i 
Torsås kommun till följd av den nya strandskyddslagstiftningen som trädde i 
kraft 2009-07-01. 
 
Enligt 7 kap 14 § miljöbalken får Länsstyrelsen i det enskilda fallet utvidga det 
generella strandskyddet om 100 meter upp till 300 meter från strandlinjen om 
det behövs för att säkerställa något av strandskyddets båda syften. Syftena är 
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strand-
områden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten. 
 
Miljöhandläggare Jan Andersson redovisar förslag på remissyttrande gällande 
översyn av det utvidgade strandskyddet för Torsås kommun.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat yttrande från miljöhandläggare Jan Andersson  
     som sitt eget samt 
 
att överlämna det till Länsstyrelsen som svar på remiss- Översyn av det  
     utvidgade strandskyddet för Torsås kommun. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 320/14 
AU § 297/14 
AU § 238/14   14/KS0181 
Tekniknod 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S efterhör vad som hänt efter mötet 2014-02-05 med 
Emmaboda, Nybro och Kalmar kommun gällande Tekniknod. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att presidierna i Emmaboda, Nybro och Kalmar 
kommun bjuds in till ett möte för ett ställningstagande gällande Tekniknod. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-02: 
 
att bjuda in presidierna i Emmaboda, Nybro och Kalmar kommun till ett möte  
     för ett ställningstagande gällande Tekniknod. 
  

Arbetsutskottet behandling 2014-11-07 
 
Helena Nilsson från Regionförbundet i Kalmar län informerar om gemen-
samma stödstrukturer för innovation och förnyelse i Kalmar läns näringsliv, 
innefattande Tekniknod med säte i Torsås. 
 
Diskuterades långsiktigheten för ett bevarande av Tekniknoden i Torsås. 
 
Förslag på en finansieringsmodell kommer att arbetas fram 2014-11-14. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04: 
 
att notera informationen samt att ärendet återkommer i arbetsutskottet  
    2014-11-18 och i kommunstyrelsen 2014-11-25. 
 

Arbetsutskottet behandling 2014-11-18 
 
Kommunchefen informerar om att förslag på finansieringsmodell är inte klart 
utan Helena Nilsson från Regionförbundet återkommer så fort förslaget är 
framtaget. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 320/14, Tekniknod 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 321/14 
AU § 294/14 
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 2014-06-02: 
 
att uppdra åt kommunchefen att kontakta Västerviks kommun för mer  
     information i ärendet.    
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-04 
 
Processledare för arbetet är Esbjörn Grandalen som tillträder 2014-11-01 fram 
till och med 2017-10-31.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 321/14, Vård- och omsorgscollege (VO-college) 
 
Arbetet befinner sig nu i ett uppstartsskede och nästa steg blir att formera styr- 
grupper med mera. Arbetet kommer inledningsvis att fokusera på att 
styrgruppen får möjlighet att lära sig mer om vo-college och kraven för att bli 
certifierade. 
 
Processledaren kommer att i början av november ta kontakt med berörda 
kommuner, landsting med flera för uppstart av arbetet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04: 
 
att uppdra åt kommunchefen att inhämta från kommunerna i länet deras syn 
     på ett Vård- och omsorgscollege, 
 
att notera informationen om arbetet att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i 
     Kalmar län, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2014-11-18. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Kommunchefen informerar om att det är tio av tolv kommuner i länet som 
medverkar i projektet. Kalmar och Torsås är det två kommuner som ännu inte 
anmält att medverka i projektet. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka i projektet om Vård- och omsorgscollege. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 322/14   14/KS0183 
Delårsrapport 2014, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2014 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
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 2014 för Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
    Torsås. 
 -----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 322/14 14/KS0091 
Remiss – Nytt gemensamt Leaderområde       
      
Ärendebeskrivning 
 
Leader Småland Sydost och Leader Blekinge arbetar för att skapa ett nytt 
gemensamt leaderområde, för Lokalt Ledd Utveckling, under den kommande 
programperioden 2014-2020. Utvecklingsområdet avser omfatta de elva 
kommunerna Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Nybro, Emmaboda, Torsås, 
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
 
Förslag till utvecklingsstrategi för nytt utvecklingsområde utsänds härmed på 
remiss. 
 
Remissen omfattar endast valda delar av strategin och svar emotses senast 
2014-11-25 på mail info@leadersydost.se.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga sypunkter föreligger mot förslaget till en utvecklingsstrategi för nytt  
     utvecklingsområde. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 

mailto:info@leadersydost.se
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AU § 324/14 
KS § 86/13 
AU § 87/13 
KF § 25/13   13/KS0042 
Motion – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida 

 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kallelsen i PDF-format inför 
styrelse, utskott och nämndsmöte sätts in på kommunens hemsida.  
 
Att ge större öppenhet mot kommuninvånare och öka småpartiers insyn i det 
politiska arbetet vill Roger att vi inför ”Kallelse i PDF-format inför styrelse, 
utskott och nämndsmöte” på kommunens hemsida. 
 
Refererar till Kalmar kommuns hemsida. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-03-05 
 
Svar på motionen - Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida: 
 
Arbete pågår med att införa läsplattor i första hand till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för att minska pappersflödet. Det innebär att kallelse och 
handlingar kommer att översändas elektroniskt och ett eventuellt införande av 
handlingar på kommunens hemsida får ske då. 
 
Kommunchefen, nämndernas sekreterare, IT-personal och arkivansvarig har 
varit på studiebesök i Nybro och Kalmar kommun och sett hur de arbetar där. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-26 kommer Nybros vice 
ordförande i kommunstyrelsen, förvaltningssekreteraren och administrative 
chef att informera hur det fungerar för en förtroendevald. 
 
Ledamot 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. 
 
Motionen kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde  
2013-02-26. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 324/14, Motion – Kallelse i PDF-format på 
kommunens hemsida 
 
Med anledning av att arbete pågår dels med elektronisk hantering av handlingar 
samt med motionen från Miljöpartiet avslå Roger Isbergs motion. 
 
Härmed anses motionen besvarad. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-03-15 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar på motionen och avslå motionen, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-03-26: 
 
att beslut på motionen - Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida 
     lämnas efter att pågående utredning angående elektroniska handlingar är  
     avslutad. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att arbetet med elektroniska handlingar har påbörjats i kommunstyrelsens 
     arbetsutskott samt  
 
att under 2015 kommer övriga nämnderna att påbörja arbetet med elektroniska 
     handlingar, 
 
att kallelse/kungörelse från arbetsutskottet, kommunstyrelsen samt kommun- 
     fullmäktige förs in på kommunens hemsida, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 av 31   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 325/14 
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 2014-06-02: 
 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 325/14, Ansvarsfördelning gällande 
kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar från informationsmötet med Kalmar Läns 
Trafik (KLT) angående biogas och upphandling. 
 
Ett förslag redovisas över Torsås kommuns och handläggarens ansvar för 
kollektivtrafikfrågor i Torsås kommun. Se aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från bildningsnämnden på kommunchefens förslag på 
     ansvar för kollektivtrafikfrågor i Torsås kommun.  
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 326/14 
AU § 176/14 
AU § 53/14 
AU § 396/13 
AU § 310/13   13/KS0156  
Bredbandsstrategi    
 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 326/14, Bredbandstrategi 
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-02-11: 
 
att återremittera strategin till centrala ledningsgruppen, för omarbetning  
     utifrån inkomna synpunkter.   
 

Arbetsutskottets behandling 2014-06-02 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på reviderad bredbandstrategi för 
Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta en förstudie i ärendet, 
 
att finansiering sker med återstående medel från kommunstyrelsens 
     verksamhet för bredband. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att invänta utredningen på huvudfrågan, Hur gör Torsås kommun? 
-----  
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AU § 327/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Djursvik. 

 Fiberutbyggnad. 

 Flyktingboende. 

 Anbudsförfarande för asylboende från Jakarjo AB. 

 Samverkan IT-drift. 

 Seminarium om sjukfrånvaro. 
 
Ordförande Eva-Kristina Berg, C informerar om: 
 

 Övertagande av fastighet i Grisbäck. 

 Regionöverläggning. 

 Broschyr gällande Din säkerhet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 328/14   14/KS0177  
Renhållningstaxa för hushållsavfall samt taxeföreskrifter för 
2015 från Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 
 
Ärendebeskrivning 
  
KSRR:s taxor och taxeföreskrifter 2015 ska beslutas av medlemskommunernas 
kommunfullmäktige innan årsskriftet.  
 
Till kommunernas beredning av beslutet kan konstateras att taxorna generellt 
är oförändrade sedan 2013. Några taxor har tillkommit med anledning av att 
matafallsinsamling införs och att Oskarhamn blir ny medlem vid årsskiftet. 
 
Renhållningstaxa för hushållsavfall samt taxeföreskrifter för 2015 från 
Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna renhållningstaxan för hushållsavfall samt taxeföreskrifterna för  
     2015 från Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 

 
 
 


