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  Närvarande § 
Anders Mårtensson, Garpens Vänner 138 

Frida Portin, Garpens Vänner    138 

Ann-Sofie Gränefält, turismansvarig 138 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 140, 144 – 145 

Ann-Katrin Wahldorfsson, Överförmyndarnämnd 146 

Elsie Ludwig, Överförmyndarnämnden 146 

Eva, Överförmyndarnämnden 146 

Kenneth Petersson, Överförmyndarnämnden 146 

Roland Kock, Överförmyndarnämnden 146 

Erik Richardsen, säkerhetssamordnare 154 

Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare  138 - 163 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 138 - 163 
 
§ 138 Överenskommelse, Garpens Fyrplats 
§ 139 Årsplan 2017, Plan 2018 – 2019 
§ 140 Ansökan om stöd för vattenprojekt, Torsås Kustmiljögrupp 
§ 141 Uppföljning beslut 
§ 142 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 143 Redovisning av kostnaderna för den politiska organisationen 
§ 144 Miljöstöd 
§ 145 Skötsel av våtmarksområde 
§ 146 Information från Överförmyndarnämnden 
§ 147 Fortsatt samarbete, konsumentrådgivning 
§ 148 SCB:s medborgarundersökning, hösten 2016 
§ 149 Avloppsprojekt (avslutas) 
§ 150 Förfrågan markköp del av Bergkvara 2:1 
§ 151 Förfrågan markköp, del av Övraby 1:14 
§ 152 Servitut, Applerum 5:6 
§ 153 Icke verkställda beslut kvartal 1, 2016  
§ 154 Samverkan Polis – Kommun 
§ 155 Motion – Bygg för LSS 
§ 156 Årsredovisning 2015, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 

Torsås 
§ 157 Årsredovisning 2015, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 158 Årsredovisning 2015, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 159 Årsredovisning 2015, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 160 Skrivelse angående gräs på Söderåkra skolas fotbollsplan 
§ 161 Delegationsordning för nämnder och styrelse 
§ 162 Utbildning för kommunchefen 
§ 163 Kommunledningen informerar 
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AU § 138/16 
AU § 123/16 15/KS0243 
Överenskommelse, Garpens Fyrplats 
 
Ärendebeskrivning 
 

Bakgrund  
 
Torsås kommun ser Garpens Fyrplats som en helt unik resurs vid profilering 
och marknadsföring av Torsås kommun. Fyrplatsen saknar motstycke till andra 
sevärdheter i kommunen och är dessutom bevarandevärd ur ett historiskt 
perspektiv. 
 
Garpens Vänner äger fastigheten och utför insatser för fyrens och platsens 
bevarande. Garpens Vänner upplåter fastigheten till nyttjande för besöks-
näringen. 
 
Torsås kommun, via kommunstyrelsen, ersätter föreningen Garpens Vänner 
med 200 000 kronor årligen. 100 000 kronor utbetalas med halva beloppet 
efter godkänd verksamhetsplan och halva beloppet efter godkänd verksamhets-
berättelse. Resterande 100 000 kronor budgeteras under kommunens turism-
verksamhet att utbetalas till de aktiviteter och ändamål föreningen och turism-
ansvarige ömsesidigt överenskommer. 
 
Upprättad överenskommelse som godkänns av kommunstyrelsen 2014-03-25  
§ 74 gäller under tre år med början 2014 och upphör därefter utan särskild 
uppsägning.  
 
Tre månader (september 2016) innan överenskommelsens utgång ska parterna 
utvärdera och överlägga kring eventuell fortsättning och villkor. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Martin Kirchberg, SD yrkar att till 
arbetsutskottet 2016-05-10 bjuda in ordförande och kassör i Garpens Vänner 
samt turismansvarig för en redovisning av användandet av de medel som 
erhållits under denna treårsperiod. Redovisningen ska även innehålla framtida 
renoveringar/aktiviteter. 
 

Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 138/16, Överenskommelse, Garpens Fyrplats 
 
Arbetsutskottet beslutar 2016-04-19: 
 
att bjuda in ordförande och kassör i Garpens Vänner samt turismansvarig till  
     arbetsutskottet 2016-05-10 för en redovisning av användandet av de medel 
     som erhållits under den treårsperiod som avslutas vid årsskiftet 2016. 
     Redovisningen ska även innehålla framtida renoveringar/aktiviteter. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-05-10 
 
Garpens Vänner representeras av Anders Mårtensson och Frida Portin. 
 
Föreningens syfte: 
 

 Främsta turistmål, en strategisk symbol för Torsås kommun. 

 Skydda och bevara den natur- och kulturhistoriska miljön.  

 Erbjuda allmänheten en upplevelse för framtida generationer i en unik 
natur- och kulturhistorisk miljö. 

 Hålla fyren lysande. 

 Eleverna i årskurs 5 besöker Garpen. 
 
Redovisning av aktiviteter genomförda 2014 och 2015 avseende underhåll och 
marknadsföring samt planeringar av underhåll och marknadsföring under 2016. 
 
Övriga finansiella bidrag 2014-2015: 
 

 Regionförbundet, 170 000 kronor 

 Stiftelsen Kronan, 10 000 kronor 

 Stiftelsen Konung Gustav VI:s fond för svensk kultur, 326 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Garpens Vänner. 
-----  
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AU § 139/16 
AU § 137/16 
AU § 98/16   16/KS0080 
Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar resultatbudget, skatteintäkter och 
kommunal utjämning, driftbudget samt investeringar för 2017.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2016-04-19. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-19 
 
Socialchef Dan Sjöholm, bildningschef Lena Sandgren Swartz och samhälls-
byggnadschef Martin Storm redovisar förslag till budget för 2017. Se aktbilaga. 
 
Utgångspunkt för redovisat förslag är i ingångsvärden plan 2017 samt kalkyl 
för skatter och bidrag. Diskussioner i sammanhang som budget dag och 
näringslivsråd har även det varit ingång i centrala ledningsgruppens 
resonemang. 
 
Jämförbara kommuner: Sollefteå, Vansbro, Älvdalen och Ödeshög. 
 
Kommunchef Håkan Petersson sammanfattar förslag till förändring i budget 
2017 i förhållande till plan 2017.  
Återstår att fördela på förvaltningarna 3 222 tkr. Nytt resultat 2017 efter 
förändringar 4 000 tkr. 
 
Förslag till fördelning: 
Kommunstyrelsen  1 000 tkr 
Bygg- och miljönämnden   122 tkr 
Tekniska nämnden    100 tkr 
Socialnämnden  1 300 tkr 
Bildningsnämnden    700 tkr 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-05-10: 
 
att befolkningstalet utgår från 2015 års avräkning, 6 965 invånare, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottets extra sammanträde 2016-05-17. 
-----  
Sändlista  
Arbetsutskottet 
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AU § 140/16 16/KS0095 
Ansökan om stöd för vattenprojekt, Torsås Kustmiljögrupp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Kustmiljögrupps styrelse delar bygg- och miljönämndens beskrivning 
av, att Torsås kommun har en lång tradition av aktivt kustmiljöarbete, dock med 
tillägget och förtydligandet att denna långa tradition i mångt och mycket har 
gått hand i hand med tillkomsten av Torsås Kustmiljögrupp. 
 
Torsås Kustmiljögrupp äskar för sitt ideella arbete ”för ett gott liv i en 
livskraftig kommun” ekonomiskt stöd för perioden 2017 – 2019, som avser 
vattenprojekt utmed kustremsan i Torsås kommun med ett belopp av 30 000 
kronor per år under tre år. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå äskandet från Torsås Kustmiljögrupp, 
 
att vidarebefordra skrivelsen till bygg- och miljönämnden för att vidare  
    diskutera samverkansformer. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 141/16 16/KS0012  
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning utifrån beslut i kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige till och med 2016-05-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning utifrån beslut i kommunstyrelsen 
     och kommunfullmäktige till och med 2016-05-01. 
-----  
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AU § 142/16 16/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under april 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under april 2016. 
 

 Läraren 5, Uppförande av plank i tomtgräns. 

 Bergkvara 2:33, Rivning av omklädningshytt vid badplats. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under april 2016. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 143/16 
AU § 135/16 16/KS0084 
Redovisning av kostnader avseende den politiska 
organisationen 
 
Ärendebeskrivning 
 

Roland Swedestam, S vill ha en redovisning avseende kostnaderna för den 
politiska organisationen under år 2014 och 2015. Detta med anledning av att 
Christofer Johansson, C ifrågasatte kommunens investeringar och alla 
sammanträden vid kommunfullmäktige sammanträde 2016-04-11. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-19: 
 
att vid arbetsutskottet 2016-05-10 redovisa en jämförelse mellan åren 2014  
      och 2015 kostnaderna för den politiska organisationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-05-10 
 
Sekreteraren lämnar en redovisning över kostnader för den politiska 
organisationen under 2014 och 2015. Se aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen över kostnaderna för den politiska organisationen 
     under 2014 och 2015. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 144/16 16/KS0097 
Miljöstöd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm föredrar ärendet. 
 
Man kan under tiden 2016 – 2018 få statligt stöd till investeringar som 
förbättrar miljö. Det kan till exempel vara att röja en betesmark, anlägga en 
våtmark för att öka den biologiska mångfalden eller förbättra vattenkvaliteten i 
våra sjöar och hav. 
 
Man kan inte få stöd för lön till anställda och inte heller till eget arbete i enskild 
firma, handelsbolag eller kommanditbolag för att genomföra investeringen. 
 
Stödet varierar beroende på vilken miljöinvestering som görs. 
 
Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer, 
företag samt enskilda personer kan söka stödet. 
 
Stödet måste sökas för varje projekt eller åtgärd. Om det är kommunen som 
ansöker är det kommunen som ansvarar för redovisning samt att de åtgärder 
som ska utföras handlas upp enligt Lagen om offentlig upphandling LOU. 
Stödet betalas ut 12 – 24 månader i efterskott. 
 
Ett nyttjande av medel på balanskontot med 100 tkr innebär att åtgärder för att 
stärka vattenmiljön för motsvarande 1 000 tkr kommer kommunen till del. I 
första hand avses åtgärder på privat mark i anslutning till Grisbäcken. 
 
Det finns goda möjligheter att nyttja detta stöd för angelägna åtgärder som 
förbättrar vattenkvalitén och status. Med hänsyn till fördröjningar i utbetal-
ningarna önskas att nyttja kommunens likviditet upp till 1 000 tkr för detta 
ändamål. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänsyn till fördröjningar i utbetalningarna godkänna att kommunens 
     likviditet nyttjas upp till 1 000 tkr för åtgärder som förbättrar vattenkvalitén  
     och status. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 145/16  
KS § 38/16 
AU § 39/16   14/KS0172 
Skötsel av våtmark 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är på gång att skriva en överenskommelse med 
en fastighetsägare i Ilingetorp för att anlägga en våtmark där. 
 
Våtmarken ingår i projektet som kallas LOVA – Magasinering och fördröjning 
ett helhetsgrepp, som avslutats december 2015 men har blivit förlängt till 
oktober 2016. 
 
Frågor som samhällsbyggnadsförvaltningen vill ha svar på: 
 
1. Ska Torsås kommun stå för underhåll för all framtid på annans mark 

alternativt köpa in marken? 
2. Vem skriver på avtalet om kommunen ska stå för underhållet på marken? 
 
Ett förslag på överenskommelse föreligger där det framgår att kommunen står 
för ett visst underhåll. Våtmarken ger Torsås kommun ett större värde än 
markägaren får utav att ha en våtmark på sina ägor. Detta gör att frågorna är 
principiellt viktiga. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-02-02: 
 
att fortsätta bereda ärendet, därefter till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-16: 
 
att Torsås kommun inte ska stå för underhåll för all framtid på annans mark, 
 
att undertecknande av avtal görs av behörig firmatecknare, två i förening, 
 
att uppdra åt bygg- och miljönämnden, att upprätta ett förslag på lämplig 
     avtalstid. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 145/16, Skötsel av våtmark 
 
Arbetsutskottet behandling 2016-05-10 
 
Bygg- och miljönämnden anser att 

 Man bör tänka på längre sikt, 10-15 år 

 Kostnadsunderlagför skötselavtal ska tas fram 

 Sedimentprov bör tas, för att säkerställa att massorna inte är förorenade 

 Kostnadsförslag även tas fram om massorna är förorenade. 
 
Därefter görs en grov kostnadsberäkning av samhällsbyggnadsförvaltningen 
som redovisas. 
Sedimentprov kommer att tas innan sedimentmassorna tas upp. 
Kravet om ett kostnadsförslag för omhändertagande av förorenats sediment 
har inte tagits fram eftersom skattningen blir allt för grov. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2016-04-13 § 23 att med hänvisning till ovan 
nämnda synpunkter, är ett skötselavtal över tio (10) år lämplig avtalstid. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till bygg- och miljönämndens synpunkter godkänna ett 
     skötselavtal över tio (10) år som lämplig avtalstid. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 146/15 16/KS0043  
Information från Överförmyndarnämnden  
      
Ärendebeskrivning 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde representeras den gemensamma 
överförmyndarnämnden av ordförande Kenneth Petersson, ledamot Elsie 
Ludwig, tjänsteman Roland Kock, Eva  samt Ann-Katrin Wahldorfsson.  
 
Nämndernas årsbokslut för 2015 samt förslag till budget för administrationen 
2017 föreligger.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande Överförmyndarnämndens verksamhet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 147/16  16/KS0093 
Samarbete, Konsumentrådgivning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun köper konsumentrådgivning ifrån Konsument Södra Småland 
som drivs av Ljungby kommun. Avtalet löper ut under året och ett nytt förslag 
till fortsättning av samarbete kommuniceras. 
 
Det nya avtalet med Konsument Södra Småland har nya förutsättningar. Några 
kommuner har valt att avsluta samarbetet, exempelvis Växjö som kommer att 
starta en egen konsumentrådgivning istället.  
 
Avtalet om konsumentrådgivning mellan Ljungby kommun och Torsås 
kommun från 2017-01-01 – 2018-12-31. Därefter förlängning med ett (1) år i 
taget om inte uppsägning förs innan den 30 juni varje år. 
 
Kostnad: 6:70 per invånare. Vid 7 000 invånare = 46 900 kronor per år. 
 
Återkoppling med underskrivet avtal önskas snarast för planering av 
verksamheten. Dock senast 30 juni då det enligt rådande avtal är sista dagen 
för att säga upp avtalet inför kommande år.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att fortsätta samarbetet med Ljungby kommun avseende konsumentrådgivning,  
 
att godkänna upprättat avtal avseende konsumentrådgivning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 148/16   16/KS0013 
Anmälan till höstens Medborgarundersökning 2016 
 
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 263 av Sveriges kommuner deltagit hittills och 237 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 
för eget kommunspecifikt enkätomslag i färg, 10 000 kronor för frågor från 
Håll Sverige Rent samt tillkommer även för egna tilläggsfrågor efter standar-
enkäten. Alla priser är exklusive mervärdesskatt. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2016-08-23 och för att 
beställa tilläggsfrågor är sista dagen 2016-06-07. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i höstens Medborgarundersökning 2016. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 149/16 
KS § 246/13 
AU § 336/13   13/KS0171 
Avloppsprojekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C och Roland Swedestam, S informerar om ny 
teknik för omhändertagande av avlopp. 
 
Önskemål finns att sätta upp en pilotanläggning i Torsås kommun. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-10-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att fatta ett principbeslut om att medverka i avloppsprojektet samt 
 
att samverka med Tekniknod, Sustainable Sweden Southeast AB och lokala 
     företag,  
 
att återkomma med finansiering av avloppsprojektet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-10-29: 
 
att fatta ett principbeslut om att medverka i avloppsprojektet samt 
 
att samverka med Tekniknod, Sustainable Sweden Southeast AB och lokala 
     företag,  
 
att återkomma med finansiering av avloppsprojektet. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta ärendet avseende avloppsprojektet eftersom det inte är aktuellt. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 150/16   16/KS0020 
Förfrågan markköp del av Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Niklas och Malena Nilsson, Söderåkra är intresserad av att förvärva en del av 
fastigheten Övraby 1:14. Den del som är intressant är belägen i den norra delen 
av området och i direkt anslutning till deras fastighet Övraby 7:2. 
 
Avsikten med förvärvet är att reservera mark för ett eventuellt framtida 
uppförande av ett mindre komplementhus till deras nuvarande boningshus. 
 
Området som är intressant är cirka 900 kvm (29 x 31 meter). 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att fortsätta bereda ärendet gällande förfrågan om markköp på del av Övraby 
     1:14. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå hemställan om att förvärva del av fastigheten Övraby 1:14 med  
     hänvisning till att marken är planlagt för bostäder. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 151/16   16/KS0100  
Förfrågan markköp del av Bergkvara 2:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johan Nilsson, Bergkvara är intresserad av att förvärva en del av fastigheten 
Bergkvara 2:1. Den del som är intressant är belägen i direkt anslutning till 
fastigheten Laxen 2. 
 
Marken är planlagd för bostäder. 
 
Idag går VA-ledningarna under den aktuella vägsnutten. Det går inte att bygga 
över dessa ledningar eller i närheten av ledningarna, marken kan endast 
användas som trädgård. Om kommunen säljer marken behövs en ledningsrätt 
anordnas. 
 
Ett official servitut är upprättat som ger Laxen 5 rätt till väg över Bergkvara 
2:24. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att försälja del av Bergkvara 2:1 med motivering att det i fram- 
     tiden kan bli svårighet att lösa tillgängligheten i området. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 152/16   16/KS0098  
Servitut på fastigheten Applerum 5:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bo Olsson, Applerum efterhör om att få servitut på del av Applerum 5:6 för 
anslutning av en infiltrationsanläggning. Den del som är intressant är belägen i 
direkt anslutning till fastigheten Applerum 4:21. 
 
Området som är intressant är cirka 45 kvm (3 x 15 meter). 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan om servitut på del av Applerum 5:6 men motivering att i 
     första hand placera infiltrationsanläggningen på egen fastighet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 153/16   16/KS0094 
Icke verkställda beslut kvartal 1, 2016  
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 

Rapport kvartal 1, 2016 
 
Antal icke verkställda beslut: 5 (7)  7 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20140929 - 548 (457) SoL Kontaktperson sagt upp 
uppdraget 

Kvinna 20141101 - 514 (423) SoL Kontaktperson sagt upp 
uppdraget 

Man 20150301 -  396 (305) SoL Särskilt boende brist på plats 
(lägenhet) 

Kvinna 20150619 287 (196) SoL Särskilt boende brist på plats 
(lägenhet) 

Kvinna 20150618 305 (214) LSS Personlig assistans – resursbrist 
lämplig personal 

 
   
Antal dagar från beslut till rapportering (160331): 2 050 (2 009) 
Antal män: 2 (3) 
Antal kvinnor 3 (4) 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2016. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 154/16   16/KS0096  
Samverkan Polis - Kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetssamordnare Erik Richardsen informerar om upprättande av ett nytt 
samverkansavtal med Polisen. 
 
Vid samverkansavtalet 2014-04-11 fokuserades på tre område;  
 

 Tobak-alkohol-droger-doping bland ungdomar 

 Trafik i centrum 

 Trygghetsbefrämjande åtgärder. 
 
Ny samverkansöverenskommelse; 
 

 Trygghetsmätning 2015 

 Samma fokusområde som 2014-04-11 

 Fokus bör ligga på åtgärder i handlingsplan. 
 
Skrivelse daterad 2016-04-20 föreligger från samtliga kommunalråd i Kalmar 
län med synpunkter på polisens nya organisation. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen avseende ny samverkansöverenskommelse med 
      Polisen. 
-----  
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AU § 155/16 
AU § 82/16 
KF § 21/16   16/KS0048 
Motion – Bygg för LSS-behov 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, L och Johan Petersson, L efterhör i en motion att Torsås 
kommun inleder en översyn av verksamheten som presenteras för 
kommunfullmäktige, att kommunen inrättar LSS-boende och korttidsboende 
samt att kommunen står för kontrakten. 
    

Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg för LSS-behov till kommunstyrelsen 
     för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg för LSS-behov till socialnämnden 
     för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-05-10 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2016-04-07 § 65 att ge LSS-hand-
läggaren i uppdrag att göra en grundlig genomlysning av LSS-behov som 
redovisas 2016-09-08 och därefter överlämnas till kommunkansliet. Tidsfristen 
kommer inte att hållas med anledning av detta omfattande arbete som en 
grundlig genomlysning kräver. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna tidsfristen för socialnämnden avseende beredning av motion –  
     Bygg för LSS-behov fram till och med 2016-10-04. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 156/16   15/KS0213 
Årsredovisning 2015, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2015 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat 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. 
 
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 ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 Direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Kommunförbundet har ett positivt resultat om 634 tkr. Årets resultat innebär 
att det negativa resultatet från föregående år återställs i sin helhet. 
 

 De finansiella målen uppnås i och med resultat och ställning år 2015. 

 Samtliga tre verksamhetsmål uppnås utifrån återrapporteringen i 
årsredovisningen. 

 
Revisorerna tillstyrker att direktionen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet samt att 
årsredovisningen för 2015 godkänns. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 156/16, Årsredovisning 2015, Räddningstjänst-
förbundet Emmaboda - Torsås 
 
Granskning av årsredovisning 2015 föreligger från PwC. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja direktionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ansvarsfrihet för verksamhetsår 2015, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås årsredovisningen 
     för 2015. 
 -----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 157/16    15/KS0203 
Årsredovisning 2015, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges utsedda 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 ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt de uppdrag, mål 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Revisorerna bedömer att:  
 

 Direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

 Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt är rättvisande. 

 Direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

 De mål som direktionen har fastställt endast delvis har uppnåtts. Av fyra 
verksamhetsmål har tre uppfyllts och av de tre finansiella målen har endast 
ett uppfyllts. Direktionen uttalar att det är högsta prioritet att uppnå 
samtliga mål under 2016. 

  
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.  
 
Granskning av årsredovisning 2015 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 158/16    15/KS0234 
Årsredovisning 2015, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som 
bedrivs i kommunalförbundet Kalmarsunds Gymnasieförbund.  
 
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 ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt de uppdrag, mål 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 Styrelsen i kommunalförbundet Kalmarsunds Gymnasieförbund har 
bedrivit verksamheten på ett ända-målsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt. 

 Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 Styrelsens interna kontroll är tillräcklig. 

 Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som styrelsen har uppställt. 

 
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Granskning av årsredovisning 2015 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 159/16 15/KS0199 
Årsredovisning 2015, 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. 
 
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. 

 Det har inte bedrivits något systematiskt arbete med den interna 
kontrollen. Kommer att följa styrelsens arbete med den interna kontrollen 
under 2016. 

 Finansiella måluppfyllelse mycket god, samtliga mål är uppnådda. 

 Måluppfyllelse för verksamhetsmålen goda, 74 procent av målen är 
uppnådda. 

 
Revisorerna tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i 
detta organ beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisning för 2015 godkänns. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län samt 
 
att godkänna Regionförbundets årsredovisning för 2015. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 160/16 
AU § 268/15   15/KS0006 
Skrivelse gällande gräs på fotbollsplaner på Söderåkra skola 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eleverna på Söderåkra skola har i skrivelse framställt önskemål om att få gräs 
på fotbollsplanerna på Söderåkra skola. Alla de andra skolorna i kommunen 
har gräs att spela fotboll på. Det är skonsammare för skor, byxor och knän. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-08: 
 
att överlämna skrivelsen till bildningsnämnden, för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-05-10 
 
Eleverna på Söderåkra skola har i skrivelse inte godtagit beslutet om att det 
inte finns pengar till att så gräs på en fotbollsplan i Söderåkra.  
 
Eleverna hänvisar till byggnation av ute gym i Torsås för 300 000 kronor, 
byggnation kommunkontor för cirka 20 mnkr samt enligt tidningen att Torsås 
kommun går med vinst med 8,8 mnkr. Utifrån detta har man råd att ge barn 
och elever i Söderåkra skola en grön fotbollsplan. Att lägga på jord och så in 
gräsfrön kostar inga miljoner. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att för kännedom inhämta bildningsnämndens svar på skrivelsen, 
 
att notera inlämnad skrivelse avseende gräs på fotbollsplaner på Söderåkra 
     skola. 
-----  
Sändlista 
Eleverna på Söderåkra skola 
Bildningsnämnden 
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AU § 161/16   16/KS0099  
Delegationsordning för nämnder och styrelse 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid personalutskottets sammanträde 2016-05-03 föreslog ledamöterna att 
kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras avseende vem som 
beslutar vid konferenser som är förlagda i mer än två dagar. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att samtliga nämnder och styrelse ser över och harmoniserar delegations- 
     ordningarna. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 162/16   16/KS0003  
Utbildning för kommunchefen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på konferenser för kommunchefen: 
 
Alternativ 1: PwC:s Kommundirektörsprogram under hösten 2016. 
 
Programmet genomförs under 10 dagar (5 x 2 dagar) under september, 
oktober, november, december 2016 och februari 2017. 
 
Kostnaden uppgår till 78 000 kronor exklusive moms, resor och internat. 
 
Anmälan är bindande och ska vara PwC tillhanda senast 2016-05-20. 
 
Alternativ 2: Sveriges kommuner och landstings Toppledarprogram 
2016/2017. 
 
Programmet omfattar 22 dagar varav 15 dagar (5 x 3 dagar) i internatform på 
Stora Brännbo kursgård i Sigtuna. 
 
Kostnaden uppgår till 84 000 kronor exklusive moms, resor, kost och logi. 
 
Anmälan är bindande och ska vara Sveriges kommuner och landsting tillhanda 
senast 2016-05-15. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att i år avvakta med att medverka i ovanstående konferenser och istället 
     medverka under 2017,  
 
att se över vilka behov som finns hos kommunstyrelsens chefer i Torsås 
     kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 163/16   16/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Företagsbesök, kommunstyrelsen 2016-05-24. 

 Krysset i Bergkvara. 

 Möte med Bergkvara Hamn & Stuveri. 

 Projekt kommunhusen. 

 Lokaler SFI och Lärvux. 
 
Sekreteraren informerar om: 
 

 Köpekontrakt vid markförsäljning. 

 VA-punkter vid markförsäljning. 
 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


