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Plats och tid Kommunledningskontoret 2015-05-05, 08.00 – 12.30 

Sammanträdet ajourneras mellan 11.05 – 11.08 
      
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Mona Magnusson, M    
 Sten Bondesson, C tjänstgörande ersättare för Christofer Johansson, C  
 Martin Kirchberg, SD  
  
  
   
 Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
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Utses att justera Sten Bondesson, C 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2015-05-06  
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Annika Persson Åberg, energi- och klimatrådgivare 132 

Kent Frost, ekonomichef 139 

Katarina Seijsing 
Mats Reimbertsson, Kalmar Läns Trafik 

  
141 

Hanna Grahn 141 

Håkan Petersson, bildningschef 141 

Joel Parde, Leader Småland Sydost 
Lars Karlsson, Leader Blekinge 

  
144 

Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare 132 – 156 

Johan Petersson, FP ej tjänstgörande ersättare  132 - 156 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 132 - 156  
 
§ 132 Klimatkompensering 
§ 133 Uppföljning beslut samt avslutade ärende 
§ 134 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 135 Näringslivsråd 
§ 136 SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 
§ 137 Musik- eller kulturskola 
§ 138 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 
§ 139 Regler och riktlinjer för upphandling och inköp 
§ 140 Mark Gullabo vattenverk 
§ 141 Trafikupphandling 2017 
§ 142 Riktlinjer för styrdokument 
§ 143 Arbetsordning för kommunfullmäktige 
§ 144 SydostLeader 
§ 145 Medborgarförslag – Förbjud fyrverkerier alla dagar på året 
§ 146 Medborgarförslag – Skyltning vid kommungränsen 
§ 147 Motion – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri 
§ 148 Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av elevers rätt till 
 särskilt stöd 
§ 149 Kommunal revisor för Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 150 Årsredovisning 2014, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås  
§ 151 Årsredovisning 2014, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 152 Årsredovisning 2014, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 153 Årsredovisning 2014, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 154 Delgivning – Projekt Strategiutveckling – lokala kunskapscentrum för 
 Gastronomi och värdskap, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 155 Kurser och konferenser 
§ 156 Kommunledningen informerar 
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AU § 132/15   15/KS0064 
Klimatkompensering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Energi- och klimatrådgivare Annika Persson Åberg föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-03-17 § 16 att införa ett system för 
klimatkompensering av kommunens samhällsbetalda resor. 
 
Det övergripande målet är att bli fossilbränslefri kommun till 2030. Syftet med 
klimatkompensation är att kompensera för de klimatpåverkande resor som sker 
från verksamheterna samt att styra så att pengarna används så klimateffektivt 
som möjligt. 
 
Klimatkompenseringsavgift gereras för samtliga flygresor som görs i tjänsten 
och för personresor med bil med fossilt bränsle. En preliminär avgift dras i 
brörjan av året, baserat på föregående års uppgifter, eventuell korrigering av 
kostnaden sker vid nästa års avgift. Medlen samlas på ett gemensamt 
”klimatkonto”. 
 
Varje år kan förvaltningarna söka pengar ur fonden som ska leda till 
klimatförbättrande åtgärder i kommunens verksamhet. Beslut om användning 
av medlen görs av styrgruppen. Beredning av ärenden sker av arbetsgruppen 
för klimatkompensering. 
 
Kontot för 2015 är cirka 75 000 kronor och denna summa är beräknad på 
föregående års resor. 
 
Klimatkontot innefattar inte våra bolag efter samtal med revisorerna.  
 
Kravet från revisorerna är att pengarna måste förbrukas samma år som de sätts 
in. Detta innebär att det inte finns några ansökningar om användandet av 
pengarna. 
 
Arbetsgruppen som är samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställer och 
plockar fram underlaget till styrgruppen som är kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande klimatkompensering.  
-----  
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AU § 133/15 15/KS0060  
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 2015-05-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2015-05-01. 
-----  
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AU § 134/15 15/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under april 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under april 2015. 
 

 Uppförande av plan och parkering, Torsås 4:12, 4:2 och 4:82. 

 Uppförande av fristående byggnad (ett skärmtak med två väggar), Ragnabo 
3:62. 

 Uppförande av bygglovsbefriad friggebod, Torsås 37:1. 

 Uppförande av en fristående pergola, Söderåkra 6:96. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under april 2015. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 135/15 
AU § 43/15 15/KS0043 
Näringslivsråd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S initierar frågan gällande ett 
näringslivsråd. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-03: 
 
att uppdra åt kommunchefen, att påbörja arbetet med ett näringslivsråd. 
 

Arbetsutskottets beredning 2015-05-05: 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på näringslivsråd i Torsås kommun. 
 
Syftet med ett näringslivsråd är att i dialog med förankring skapa förut-
sättningar för ett starkt näringsliv med lokal tillväxt. Det uppnås genom en 
långsiktig näringslivspolitik med fokus på strategiska frågor. 
 

Protokollsanteckning 
 
Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare, vill ha antecknat i protokollet att han 
vill att Sverigedemokraterna representerar i näringslivsrådet. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att tjänstgörande ledamöter i kommunstyrelsens 
arbetsutskott representerar i näringslivsrådet i stället för kommunstyrelsens 
presidium. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla Mona Magnussons, M yrkande. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att revidera dokumentet att tjänstgörande ledamöter i kommunstyrelsens 
     arbetsutskott representerar i näringslivsrådet i stället för kommunstyrelsens 
     presidium, 
 
att i övrigt  godkänna kommunchefens förslag till näringslivsråd i Torsås 
     kommun. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 136/15   15/KS0041 
Anmälan till höstens Medborgarundersökning 2015 
 
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. 
 
Totalt har 260 av Sveriges kommuner deltagit hittills och 233 av dem 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 samt kostnader för 
tilläggsfrågor exklusive mervärdesskatt. 
 
Sista dagen för anmälan till vårens undersökning är 2015-08-25 och för att 
beställa tilläggsfrågor är sista dagen 2015-06-05. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka i höstens Medborgarundersökning 2015 till en kostnad av 47 000 
     kronor samt 1 500 kronor för eget följebrev med kommunens logga. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 137/15 
AU § 203/13  12/KS0109 
Musik- eller kulturskola 
 
Ärendebeskrivning 
 
De flesta av landets kommuner erbjuder idag en musik- eller kulturskola. Tio 
kommuner saknar en sådan verksamhet. Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 
har av den anledningen valt att skriva till Torsås kommun. 
 
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) är en intresseorganisation där 
medlemmarna utgörs av landets kommuner, vanligen representerade av den 
kommunalt drivna musik- eller kulturskolan. Även kommuner med förenings-
driven kulturskola är medlemmar. Drygt 90 procent av landets kommuner är 
anslutna. 
 
SMoK framför genom sin skrivelse daterad 2013-05-22 en önskan om en 
fortsatt dialog i ärendet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att bjuda in till arbetsutskottet representant från skolan för information om  
     upplägget av musikundervisning inom skolans verksamhetsområde,  
 
att bjuda in till arbetsutskottet representant från Stage4you för information om 
     utvecklingen av Stage4you. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att informera Sveriges Musik- och Kulturskoleråd om beslutet gällande 
     kommunal musik-/kulturundervisning, 
 
att upphäva arbetsutskottets beslut 2013-06-04 § 137. 
-----  
Sändlista 
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 
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AU § 138/15 
AU § 18/15 
KS § 264/14 
AU § 289/14 
AU § 190/14  14/KS0123 
Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdoms-
vården 
 
Ärendebeskrivning 
 
En serie allvarliga händelser, den senaste i Karlskrona föranleder Akademiker- 
förbundet SSR att i en skrivelse daterad 2014-05-21 begära en nationell 
handlingsplan för att den sociala barn- och ungdomsvården upprättas med det 
snaraste. 
 
Arbetsbelastningen inom den sociala barnavården inom socialtjänsten är akut 
på väldigt många platser i landet. Från Akademikerförbundet SSR har påtalats 
brister för ansvariga kommunpolitiker och statsrådet Maria Larsson vid många 
tillfällen. Hög arbetsbelastning, för många ärenden, de höga kraven på 
dokumentation, stor personalomsättning är frågor som diskuteras 
kontinuerligt. 
 
Medlemmarna i Akademikerförbundet SSR över hela landet ger en sam-
stämmig bild av situationsens allvar. Torsås kommun är inget undantag! En 
utökning av resurser på individ och familjeomsorg under sena våren har varit 
en lokal satsning för att minska arbetsbelastningen. Mycket behov finns dock 
kvar lokalt att arbeta med, både lokalpolitiskt och på riksnivå.  
 
Torsås kommuns socionomer inom barn- och familj har gjort en uppskattning, 
som åter korrelerar med rikstrenden, nämligen att 20 – 25 procent av en heltid 
är vad som kan räknas som direkt arbete med klienter. Majoriteten av 
arbetstiden 45 – 50 procent går till lagstadgad dokumentation som inte är 
möjlig för de anställda att välja bort. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-08-19: 
 
att inhämta yttrande från socialnämnden på skrivelsen från Akademiker- 
     förbundet SSR. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Socialförvaltningen har i protokoll 2014-09-15 § 141 bekräftat att situationen 
överensstämmer med Akademikerförbundets skrivelse och godkänner svaret 
som sitt egna och överlämnar till kommunstyrelsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 138/15, Nationell handlingsplan för den sociala 
barn- och ungdomsvården  
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
 
att godkänna socialnämndens svar, där de bekräftar att situationen  
    överensstämmer med Akademikerförbundets skrivelse och överlämnar 
    ärendet, till kommunstyrelsen.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-11-25: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens svar, där de bekräftar att situationen  
    överensstämmer med Akademikerförbundets skrivelse, 
 
att överlämna kommunstyrelsens beslut till Emöke Bokor med frågan om vart  
     svaret ska skickas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2015-01-20 
 
I skrivelsen till kommunstyrelsen/socialförvaltningen finns ett av Akademiker-
förbundet SSR framtaget förslag på åtgärder för att förbättra och stärka 
situationen inom den sociala barnavården: 
 

 Mer tid till direkt klientarbete, förbättrade administrativa stöd och 
minskade krav på administrativa arbetsuppgifter. 

 Traineetjänster, som en förstärkt introduktion i yrket. 

 Modeller för kompetensutveckling där ansvarsupptrappning går hand i 
hand med kompetens-och löneutveckling. 

 Möjligheter till specialiseringar inom olika fördjupningsområden i den 
sociala barnavården. 

 Alternativa karriärvägar med tjänster som specialistsocionom. 

 Säkra tillgång till extern handledning. 

 Förbättra samarbete mellan socialtjänsten, skolan och polisen. 
 
Lokalföreningen i Torsås ställder därför en följdfråga på kommunstyrelsens 
svar: 
 
Vilka av handlingsplanens ovanstående punkter kan implementeras inom 
Torsås kommuns sociala barnavård och vilka förslag måste hänskjutas till 
lagstiftaren för vidare behandling? 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 138/15, Nationell handlingsplan för den sociala 
barn- och ungdomsvården  
 
Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
 
att inhämta synpunkter från socialnämnden på skrivelsen från Emöke Bokor.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-05 
 
Socialförvaltningen har i protokoll 2015-03-19 § 45 svarat att mer tid till direkt 
klientarbete, förbättrade administrativa stöd och minskade krav på administra-
tiva arbetsuppgifter är något som endast lagstiftaren kan påverka då det är 
lagstiftarens krav som direkt påverkar det direkta klientarbete. Traineetjänster, 
som en en förstärkt introduktion i yrket är också något som endast lagstiftaren 
kan påverka då det ska kunna ingå som en del i grundutbildningen. 
Socialnämnden godkänner förslaget.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens svar enligt beslut 2015-03-19 § 45. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 139/15 
AU § 167/14   14/KS0111  
Regler och riktlinjer för upphandling och inköp  
 
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 2014-06-02: 
 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-05 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar syftet och förhållningsättet samt 
anvisningar till en upphandlings- och inköpspolicy. 
 
Syftet med policyn är att säkerställa att inköp och upphandling utförs 
affärsmässigt i enlighet med gällande lagstiftning samt att de utförs med en för 
kommunen god och långsiktig hållbar totalekonomi. 
Torsås kommun med bolag ska ha en effektiv, rationell och väl fungerande 
inköpsverksamhet, baserad på en helhetssyn för kommunen. Dessa regler och 
riktlinjer, med tillhörande tillämpningsanvisningar, innehåller de 
huvudprinciper som gäller för all upphandling och alla inköp av varor, tjänster 
och entreprenader inom Torsås kommun och ska ge en vägledning i hur 
förtroendevalda och anställda ska agera när det gäller inköp och upphandling. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 139/15, Regler och riktlinjer för upphandling och 
inköp  
 
Socialnämnden beslutar 2015-03-19 § 41 att avstå från att kommentera 
upprättat förslag till upphandlings- och inköpspolicy. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-02-03 § 16 att godkänna förslaget till 
upphandlings- och inköpspolicy samt att komplettera med att alkolås ska ingå 
vid anskaffning av nya fordon. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att dokumentet kompletteras med att alkolås ska 
ingå vid anskaffning av nya fordon. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla Mona Magnussons, M yrkande. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att komplettera regler och riktlinjer för upphandling och inköp med att 
     alkolås ska ingå vid anskaffning av nya fordon, 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till regler och riktlinjer för 
     upphandlings- och inköps. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 140/15   15/KS0110 
Mark, Gullabo vattenverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Idag hyr VA-verksamheten marken som Gullabo vattenverk står på. I samband 
med omförhandling av hyran har frågan om ett eventuellt markköp kommit 
upp. Markägaren är tillfrågad och ställer sig positiv till en förhandling. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-03-19 § 23 att framlägga en begäran till 
kommunstyrelsen att uppta förhandlingar med markägaren till Binnaretorp 1:5 
för inköp av markområdet omkring Gullabo vattenverk. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppta förhandlingar med ägaren till fastigheten Binnaretorp 1:5 för inköp av  
     markområdet kring Gullabo vattenverk.  
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 141/15   15/KS0123 
Trafikupphandling 2017, Kalmar Läns Trafik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Katarina Seijsing och Mats Reimbertsson från Kalmar Länst Trafik AB 
informerar inför trafikupphandling 2017. 
 
Upphandlingen kommer att omfatta all linjelagd busstrafik, fordon för 
kommunens skoltrafik samt trafik med småfordon. 
 
Avtalsinnehåll: 
 

 Avtalslängd 10 år 

 Option nej 

 Incitament: kvalité och kundnöjdhet. 
 
Skoltrafiken Torsås: 
 

 Totalt nio fordon, linjelagd skolskjutstrafik 

 47 respektive 19 sittplatser 

 Fordonens placering, Torsås, Gullabo, Söderåkra. 

 Samtlig trafik kommer att köras som linjelagd skolskjuts och/eller 
linjetrafik. 

 
Preliminär tidplan: 
 

 Underlag sänds ut september 2015 

 Inlämning anbud december 2015 

 Förhandling februari – april 2016 

 Tilldelningsbeslut maj – juni 2016 

 Driftstart augusti 2017. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Kalmar Läns Trafik gällande trafikupphandling 
     2017. 
----- 
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AU § 142/15   15/KS0122 
Riktlinjer för styrdokument 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamheten i Torsås kommun styrs bland annat av en rad dokument som är  
antagna. Dessa benämns i allmänhet regler, policy, program eller något 
liknande. En tydlig namngivning av dokumenten efter deras olika roller 
underlättar för dem som ska skriva dokumenten och för dem som ska förstå 
och använda dem i verksamheterna. Namnet anger vilken förväntan vi kan ha 
på dokumentet. 
 
Detta dokument är ett förslag till riktlinjer för styrdokument. Det viss 
individuell variation i utformningen av styrdokumenten. Dock finns även vissa 
krav, alltså regler. En sådan är att varje styrdokument ska klassificeras som 
någon av de sex dokumenttyper som beskrivs. Kraven redovisas separat under 
egen rubrik. 
 
Våra styrdokument kan vara av två huvudtyper. Vi har dels dokument som 
lägger ut linjer för hur vi ska agera för att nå ett visst resultat (aktiverande), dels 
dokument som talar om hur vi ska möta givna situationer (normerande). De 
aktiverande dokumenten är strategier, program och planer, och de normerande 
är policyer, riktlinjer och regler. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättade riktlinjer för styrdokument. 
-----  
Sändlista 
Kommunsstyrelsen 
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AU § 143/15   15/KS0098 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Reviderat förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 144/15   14/KS0091 
SydostLeader 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande i Leader Småland Sydost Joel Parde och Lars Karlsson från Leader 
Blekinge föredrar ärendet. 
 
För programperioden 2014 – 20 beslutas att bilda ett nytt leaderområde, 
SydostLeader. Utvecklingsområdet kombinerar det bästa från två tidigare 
områden, Leader Småland Sydost och Leader Blekinge omfattande totalt elva 
kommuner.  
 
Fiskeområdet, som tidigare enbart omfattat Belkinge, kommer att utökas 
betydligt och nu också att innefatta samtliga inlandsvatten. Det nya 
fiskeområdet avser även inkludera fiske- och farvatten inom Leader 
KalmarÖland och hela insjön Åsnen. 
 
Övergripande mål för SydostLeader: 
 

 Ökad attraktionskraft 

 Balanserad och hållbar livsmiljö 

 Strategiska samarbeten för lokal utveckling och tillväxt. 
 
Torsås: 
 

 Årlig offentlig medfinansiering 2016-2020, 182 552 kronor 

 Medlemsavgift 25 000 kronor per år. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att delegera till ordförande Henrik Nilsson Bokor, S  att utse en representant  
     som medverkar vid Leader Småland Sydosts årsstämma 2015-05-08, 
 
att notera informationen gällande SydostLeader. 
-----  
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AU § 145/15 
AU § 66/15 
KF § 15/15   15/KS0020 
Medborgarförslag – Förbjuda fyrverkerier alla dagar på året 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun bör 
förbjuda fyrverkerier och smällare alla dagar på året.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-02-09: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Förbjud fyrverkerier alla dagar på året till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-03: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Förbjud fyrverkerier alla dagar på året till  
     kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från arbets- 
utskottets beslut innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klaras inte tidfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-
styrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-05 
 
Yttrande 2015-04-01 från Glenn Adolfsson, Polismyndigheten: 
 
Det är svårt för polisen att på ett effektivt sätt övervaka och beivra dessa 
brott redan idag. Det finns risk att en eventuell ändring i de lokala 
ordningsföreskrifterna blir uddlös gällande övervakning och beivrande. 
Eventuellt ökat inflöde av ansökan om tillstånd till polisen bör ändå inte 
ses som ett problem. Polisen är inte negativ till det aktuella 
medborgarförslaget i sak. Däremot är det rent praktiska svårigheter att 
effektivt övervaka och beivra överträdelser. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 145/15, Medborgarförslag – Förbjuda fyrverkerier 
alla dagar på året 
 
Yttrande 2015-03-30 från Finn Jensen, Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås: 
 
I dagarna har Förvaltningsrätten i Växjö upphävt Mörbylånga kommuns 
förslag om att alla som vill fyra av nyårsraketer måste ha tillstånd från 
polisen. Rätten motiverar sitt beslut med att allt för långtgående 
föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens rättsmedvetande lätt leder till 
att respekten för bestämmelserna undergrävs. Förbud eller påbud ska 
begränsas till att gälla endast för sådana områden där de verkligen behövs. 
Räddningstjänsten hänvisar till domen och bifaller inte förslaget.  

 
Meddelande 2015-04-01 från Länsstyrelsen Kalmar län: 
 
Ett medborgarförslag är ett förslag till beslut som väcks av en enskild 
person eller grupp av personer och som i detta fall föregår ett kommunalt 
beslut. 
 
I Länsstyrelsens uppdrag ingår bland annat enligt 13 § Ordningslagen 
(1993:1617) att pröva om kommunala beslut om ordningsföreskrifter 
strider mot ordningslagen. Länsstyrelsen lämnar därför inget yttrande över 
medborgarförslaget. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
att avslå medborgarförslaget - Förbjuda fyrverkerier och smällare alla dagar på 
     året, 
 
att kommunens lokala ordningsföreskrifter § 15 ”Fyrverkeri och andra pyro- 
     tekniska varor” kompletteras med: 
 
     ”Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor när eldningsförbud råder samt på  
     kyrkogårdar”, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 146/15 
KF § 58/15   15/KS0111 
Medborgarförslag – Skyltning vid kommungränsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eftersom detta är ett extra ärende ställer ordföranden frågan till 
kommunfullmäktige som beslutar enhälligt att ärendet ska behandlas under 
kvällens sammanträde. 

 
Melker Lyth, Torsås föreslår i ett medborgarförslag att Torsås kommun skyltar 
vid kommungränsen om att kommunen tillhör slöjdriket. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-04-20: 
 
att överlämna medborgarförslag – Skyltning vid kommungränsens till 
     kommunstyrelsen för beredning.  
 

Arbetsutskottet beslutar:  
 
att skyltning vid kommungränsen ses över och redovisning lämnas i  
     arbetsutskottet. 

 
föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Skyltning vid kommungränsen, där det ska framgå  
     att kommunen tillhör slöjdriket,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarad, 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Kommunstyrelsen 
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AU § 147/15 
AU § 68/15 
KF § 19/15   15/KS0053 
Motion – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri 
 
Ärendebeskrivning 
 
Martin Kirchberg, Kent Freij, Per Olov Vickius, Per-Olov Karlsson, Janita 
Kirchberg och Nicklas Thorlin samtliga Sverigedemokraterna efterhör i en motion 
om att Torsås kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför 
ordningsföreskrifter om tiggeri med lydelsen: ”Polismyndighetens tillstånd krävs för 
insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en 
tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamling skall ske i 
samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd”. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-02-09: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-03: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri till  
     kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från arbets- 
utskottets beslut innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klaras inte tidfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-
styrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-05 
 
Kommunchef Jan Darrell lämnar en beskrivning av regelverket samt redovisar 
jurist Kristiina Kosunen Eriksson och Polismyndighetens remissvar. 
 
Ordningsstadgan kan kompletteras på sådant sätt som motionärerna föreslår 
men ordalydelsen ”… insamling av pengar i bössor eller liknande…” ersätts av ”aktiv 
penninginsamling i bössor eller liknande…”. 
 
Det bör framgå vilka offentliga platser som omfattas. Kvartersmark utanför 
butiker utgör inte offentlig plats. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 147/15, Motion – Lokala ordningsföreskrifter om 
tiggeri 
 
Effekten av ett tillägg i ordningsföreskriften måste bedömas utifrån hur de 
personer som idag upplevs tigga motsvarar villkoret på att vara ”aktiva” samt 
vilken offentlig plats som avses. 
 
Enligt begäran från Martin Kirchberg, SD ajourneras sammanträdet mellan 
11.05 – 11.08 innan arbetsutskottet återupptar förhandlingarna. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att motionen – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri besvaras i samband med  
     att en översyn görs av Torsås kommuns ordningsföreskrifter. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 148/15 
AU § 98/15 15/KS0074 
Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av elevers rätt till 
särskilt stöd 
 
Ärendebeskrivning 
 
De förtroendevalda revisorerna i Torsås kommun har gett PwC i uppdrag att 
genomföra uppföljning av tidigare genomförd granskning avseende elevers rätt 
till särskilt stöd. Granskningen ligger inom den av revisorerna beslutade 
revisionsplanen. 
 
Av rapporten framgår att bildningsnämnden har säkerställt att de åtgärder som 
angavs i tidigare svar till revisorerna vidtagits. Dock anser revisorerna att 
nämndens resursfördelningssystem inte fullt ut är ändamålsenligt utifrån vem 
som har rätt att göra omfördelning mellan skolenheter. 
I bifogad rapport redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. 
 
Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av elevers rätt till särskilt stöd 
föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-17: 
 
att notera revisionsrapport – Uppföljning av granskning av elevers rätt till  
     särskilt stöd, 
 
att inhämta svar på revisionsrapporten, från bildningsnämnden. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-05 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-04-14 § 50 att godkänna bildningschefens 
svar på revisionsrapporten gällande granskning av elevers rätt till särskilt stöd. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av elevers rätt till särskilt stöd, 
 
att notera bildningsnämndens svar på revisionsrapporten. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 149/15 14/KS0165 
Kommunal revisor för Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
I förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län står det när det 
gäller revisorer att ”för kommunernas del kan Primärkommunala nämnden 
nominera revisor(er). Valet görs därefter av respektive fullmäktige. 
 
Primärkommunala nämnden har vid sammanträde 2015-02-26 beslutat att 
nhominera Jan Bengtsson, S som gemensam revisor för länets kommuner. 
 
Samordningsförbundet hemställer därför om att kommunfullmäktige beslutar 
utse Jan Bengtsson, S Kalmar som gemensam revisor för kommunernas 
räkning i Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att utse Jan Bengtsson, S Kalmar som gemensam revisor för kommunernas 
     räkning i Samordningsförbundet i Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 150/15   15/KS0084 
Årsredovisning 2014, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för år 2014 från Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den 
ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med en inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 
 
Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 
Dirketionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. 
 
Kommunförbundet har ett negativt resultat om -141 tkr. Resultatet ska 
återställas inom en treårsperiod. 
 
Ett av två finansiella mål har uppnås i och med resultat och ställning år 2014 
samt att samtliga tre verksamhetsmål uppnås utifrån återrapporteringen i 
årsredovisningen. 

 
Revisionen tillstyrker att direktionen i räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet samt att 
årsredovisningen för 2014 godkänns. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 150/15, Årsredovisning 2014, Räddnings-
tjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja direktionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ansvarsfrihet för verksamhetsår 2014, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås årsredovisningen 
     för 2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 151/15    14/KS0180 
Årsredovisning 2014, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbunds revisorer har granskat den verksamhet som 
bedrivs i kommunalförbundet Kalmarsunds Gymnasieförbund.  
 
Direktionen i Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvara också för att det finns tillräcklig 
intern kontroll. 
 
Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt är rättvisande. 
Dirketionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och 
verksamhetsmål som direktionen beslutat om. Direktionen har beslutat om 42 
verksamhets- och finansiella mål. Måluppfyllelsen är god då 86 procent av 
samtliga mål uppnås och 10 procent uppnås inte. 
 
Revisorerna tillstyreker att fullmäktige beviljar ansvarafrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 30 av 36   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-05 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 
 
 

AU § 152/15    15/KS0073 
Årsredovisning 2014, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållares revisorer har granskat den verksamhet som 
bedrivs i kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare.  
 
Direktionen i Kalmarsundsregionens Renhållare ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvara också för att det finns tillräcklig 
intern kontroll. 
 
Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt är rättvisande. 
Dirketionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och 
verksamhetsmål som direktionen beslutat om. Två av totalt tre finansiella mål 
är uppfyllda.  
Måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är 
god. Två av tre verksamhetsmål är uppfyllda och utfallet av det tredje 
verksamhetsmålet är nära målvärdet. Samtliga verksahetsmål är utbytta till är 
2015.  
 
Revisorerna tillstyreker att fullmäktige beviljar ansvarafrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 153/15 14/KS0175 
Årsredovisning 2014, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkans-
organ (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). 
 
Landstingsfullmäktige utsedda revisorer har granskat Regionförbundets 
verksamhet och Kommunernas Hus i Kalmar AB. 
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvara också för att det finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt är rättvisande. 
Dirketionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
Finansiella måluppfyllelse mycket god, samtliga mål är uppnådda. 
Måluppfyllelse för verksamhetsmålen goda, 70 procent av målen är uppnådda. 
 
Revisorerna tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i 
detta organ beviljas ansvarafrihet samt att årsredovisning för 2014 godkänns. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län samt 
 
att godkänna Regionförbundets årsredovisning för 2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 154/15   15/KS0056 
Delgivning – Projektet ”Strategiutveckling – lokala 
kunskapscentrum för Gastronomi och Värdskap” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektet ”Strategiutveckling – lokala kunskapscentrum för Gastronomi och 
Värdskap” har syftat till, att med Ölands gymnasium som utgångspunkt, 
utveckla två regionala centrumbildningar – en inom gastronomi och 
mathanteverk, samt en inom besöksnäringen. Dessa ska geografiskt vända sig 
till hela Kalmar län. 
  

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande projektet ”Strategiutveckling – lokala 
     kunskapscentrum för Gastronomi och Värdskap” 
-----  
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AU § 155/15   15/KS0003  
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Den moderna staden, 2015-05-21, Stockholm. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad kurs/konferens. 
----- 
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AU § 156/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Budgetberedningen 2015-05-12. 

 Styrgruppsmöte med socialnämnden. 

 Yttra skötsel, Torsås Fastighets AB 2015-05-01. 

 Mekka Traffic. 

 Informationsmöte Telia, 2015-05-06. 

 Vallsjöhus 2015-05-06. 

 Asfaltering hamnen. 

 Kajreparationen. 

 Djursvik. 

 SmåKom 2015-05-05. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
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AU § 157/15   15/KS0124 
Projekt – Stärkt lokal attraktionskraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillväxtverket kommer under 2015 – 2018 arbeta för att stärka kommuner som 
vill systematisera sitt arbete med attraktionskraft. 
 
Ansökan om projektmedel för projektet – Stärkt lokal attraktionskraft 
föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna ansökan gällande projektmedel för projektet – Stärkt lokal  
     attraktionskraft. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 158/15   15/KS0008 
Samverkansavtal, TeliaSonera Sverige AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Genom samverkansavtalet ingås ett långsiktigt samarbete för att så många som 
möjligt av kommunens invånare och företag ska få möjlighet att ansluta sig till 
bredband om minst 100 megabit per sekund. 
 
Parterna ska aktivt samverka kring etablering och drift av en fiberbaserad IT-
infrastruktur med hög kapacietet och med största möjliga antal anslutna 
Tjänsteleverantörer. 
 
Förslag på samverkansavtal föreligger mellan Torsås kommun och TeliaSonera 
Sveriga AB. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna samverkansvtalet med TeliaSonera Sverige AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 


