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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 258 - 281     
 
§ 258 Redovisning av kostnaderna och finansiering av uppbyggnad av  
 Torsås Ryttares nedbrunna lokaler samt återställning av marken  
§ 259 Revidering, bilar undantagna från märkning på grund av sekretess  
§ 260 Förslag på fördelning av schablonbidrag, intern fördelning av  
 ersättning för etablering och introduktion för nyanlända 
§ 261 Redovisning av delegationsbeslut – grannemedgivande 
§ 262 Överförande av ansvar för trafikfrågor till samhällsbyggnads-

förvaltningen 
§ 263 Revisionsrapport – Granskning av personalpolitiken 
§ 264 Omsorgstaxa 2016 
§ 265 Dokumenthanteringsplan samt arkivbeskrivning, kommunstyrelsen 
§ 266 Delegationsordning, arkiv, kommunstyrelsen 
§ 267 Revidering arkivreglemente, definitioner av arkivbegrepp,  
 arkivrutiner 
§ 268 Lokala hälsoskyddsföreskrifter, revidering 
§ 269 Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2017 
§ 270 Medborgarförslag – Lekplats i hyresområdet på Malmen 
§ 271 Motion – Införande av flaggpolicy i Torsås kommun 
§ 272 Delårsrapport 2016, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 273 Taxor och taxeföreskrifter 2017, Kalmarsundsregionens renhållare 
§ 274 Godkännande av investeringsbeslut, Kalmarsundsregionens 

renhållare 
§ 275 Kommunledningen informerar 
§ 276 Delårsbokslut 2016, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
§ 277 Samverkan Polis – Torsås kommun  
§ 278 Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism 
§ 279 Statusrapport, inför och vid extraordinära händelser 
§ 280 Remissvar, Beredskapsplan för kärntekniska olycka 
§ 281 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017 
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AU § 258/16 
AU § 187/15 14/KS0159 
Redovisning av kostnaderna och finansiering, uppbyggnad av 
Torsås Ryttares nedbrunna lokaler samt återställning av marken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arvsfondsdelegationen har beviljat stöd 2015-04-22 ur allmänna Arvsfonden 
med 412 000 kronor för nybyggnation av klubbstuga. Beloppet avser kostnader 
för byggnation på fastigheten Torsås 4:120. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-06-02: 
 
att inhämta från Torsås Ryttare en kostnadsredovisning samt beviljade anslag 
     på uppbyggnaden av de lokaler som brann ner, 
 
att notera delgivningen gällande beslut från Allmänna Arvsfonden till Torsås  
     Ryttare. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-10-25 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar kostnader och finansiering 
avseende återbyggnad av Torsås Ryttares stall och klubbstuga. 
 
Den anläggning som är uppbyggd idag är av mycket högre standard än den 
som fanns tidigare och har gett Torsås kommun och föreningen Torsås Ryttare 
en modern ridanläggning att vara stolt över i många år framöver. En bra 
satsning för alla hästintresserade i kommunen. 
 
Torsås Ryttare tackar Torsås kommun för bidraget. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen av kostnader och finansiering avseende återbyggnad 
     av Torsås Ryttares stall och klubbstuga. 
----- 
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AU § 259/16 
KS § 96/16 
AU § 125/16 
KS § 16/16 
AU § 364/15  15/KS0093 
Revidering, bilar undantagna från märkning på grund av 
sekretess 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att kommunfullmäktige 2015-10-05 § 121 beslutar att bifalla 
motionen – Märkning av Torsås kommuns bilpark får ekonomichefen i 
uppdrag att tydliggöra vilka fordons som ska undantas från märkning på grund 
av sekretess. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-01-26 § 16 att notera följande fordon som är 
undantagna: 
 

 Individ- och familjeomsorgens bil 

 Omsorgspedagogens (missbruk) bil 

 Biståndshandläggarnas bil 

 Sydostjourens bil 

 Integrationens två bilar. 

 
Ekonomichef Thomas Danielsson föreslår följande revidering och 
komplettering av ovanstående lista: 
 

 Integrationen utan angivande av antal bilar 

 Boendestöd. 
  

Arbetsutskottet besluta 2016-04-19:  
 
att ärendet utgår för vidare beredning av de bilar som ska undantas för  
     märkning på grund av sekretess. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-10-25 
 
Enligt ekonomichef Thomas Danielsson så efter fortsatt beredning kvarstår 
tidigare förslag till revidering.  

 
Det har från boendestöd och socialchef framkommit önskemål om att även 
boendestöds bilar undantas från märkning. I kontakt med Nybro och Kalmar 
kommun har det framkommit att motsvarande bilar i deras kommuner inte är 
uppmärkta. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 259/16, Revidering, bilar undantagna från 
märkning på grund av sekretess 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att grundprincipen är att samtliga Torsås kommuns bilar ska märkas. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 260/16 
KS § 144/16 
AU § 226/16 16/KS0008 
Fördelning av schablonbidrag, intern fördelning av ersättning 
för etablering och introduktion för nyanlända 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mellan Kalmar och kommun och Kalmarsunds Gymnasieförbund föreligger 
ett avtal avseende utbildningstjänster. 
 
I samband med att kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet, 2016-08-30 
§ 144 beslutas att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag på för-
delning av schablonbidraget internt inom kommunstyrelsen, socialnämnden 
och bildningsnämnden. 
 
Det schablonbidrag som idag tas emot av Torsås kommun hanteras av och 
hamnar i socialnämndens ekonomi. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att intern fördelning av ersättning för etablering och introduktion för 
     nyanlända personer så kallade schablonbidraget för personer i åldrar över 
     16 år fördelas med 20 procent till kommunstyrelsen respektive 80 procent  
     till socialnämnden, 
 
att intern fördelning av ersättning för etablering och introduktion för ny- 
     anlända personer så kallade schablonbidraget för ungdomar 1-16 år fördelas  
     med 10 procent till kommunstyrelsen, 50 procent till socialnämnden samt  
     40 procent till bildningsnämnden, 
 
att avstämningar och ekonomiska regleringar gällande schablonersättningen  
     görs internt två gånger per verksamhetsår med grund i det underlag som 
     socialnämnden tar fram genom sin integrationsavdelning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 261/16 16/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under augusti och oktober 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under augusti 2016. 
 

 Bergkvara 2:59, Rivning två befintliga transformatorkiosker samt bygglov 
för nybyggnad av en ny transformatorkiosk. 

 Torsås 2:42, Nybyggnad transformatorstation. 

 Torsås 2:42, Nybyggnad transformatorstation. 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under oktober 2016. 
 

 Söderåkra 6:73/Söderåkra 6:1, Uppförande av plank i tomtgräns. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under augusti och oktober 2016. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 262/16 16/KS0074 
Ansvar för trafikfrågor i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
2012 övertog Landstinget i Kalmar län ansvaret för kollektivtrafiken i länet och 
en skatteväxling genomfördes mellan Landstinget och länets kommuner. En av 
Landstingets förvaltningar, Kalmar Läns Trafik (KLT) är huvudman för den 
lokala och regionala linjetrafiken. KLT planerar och samordnar den trafik som 
fastställts och gör upphandlingar. KLT ansvarar också för biljettsystem, 
information, prissättning, marknadsföring, resegaranti, hållplatsunderhåll, 
kundklagomål etc. 
 
Landstinget är kollektivtrafikmyndighet och det löpande arbetet i myndigheten 
leds av en trafikstyrelse som består av 12 ledamöter och 12 ersättare. Torsås 
representeras av kommunstyrelsens ordförande. 
 
Den tjänsteperson som innan skatteväxlingen hade ansvar för handläggning av 
både kollektivtrafik och skolskjutstrafik i kommunen hade en uppdelning av 
tjänsten på 30/70, där 70 procent var skolskjutstrafiken. I samband med 
skatteväxlingen överfördes 130 000 kronor, motsvarande en 30 procentig 
tjänst, från kommunstyrelsen till bildningsnämnden. 
 
Eftersom Landstinget efter skatteväxlingen nu gör all planering och skötsel av 
kollektivtrafiken enligt ovan så har arbetet med trafikfrågor reducerats till att 
vara med i trafikrådet och därmed vara samarbetspartner med KLT samt 
informera kommunstyrelsen i frågor inom kollektivtrafikområdet. Därtill 
kommer hantering av frågor kring trafik och gator som kommer till exempel 
via Trafikverket. Det kan gälla ombyggnad av vägar, hållplatser med mera inom 
kommunen gränser.  
 
Kommunledningskontoret anser att övergripande trafikfrågor naturligt ligger 
inom tekniska nämndens ansvarsområde och förslår därför att ansvaret flyttas 
från bildningsnämnden till tekniska nämnden. Idag bedöms själva skolskjuts-
planeringen utgöra cirka 20-25 procent av en tjänst och övergripande trafik-
frågor och kollektivtrafik cirka 15 procent av en tjänst. 
 
Som en konsekvens av detta förslås att de budgetmedel, motsvarande 30 
procent av en tjänst, som överfördes till bildningsnämnden 2012 återförs till 
kommunstyrelsen.  
 
Detta innebär att respektive nämnds reglemente justeras. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 262/18, Ansvar för trafikfrågor i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att flytta över ansvaret av övergripande trafikfrågor och kollektivtrafik från 
     bildningsnämnden till tekniska nämnden, 
 
att överföra en budgetpost på 65 000 kronor (motsvarande 15 procent av en 
     tjänst) från kommunstyrelsen till tekniska nämnden, 
 
att överföra en budgetpost på 130 000 kronor (motsvarande 30 procent av en 
     tjänst) från bildningsnämnden till kommunstyrelsen, 
 
att uppdra åt kommunchefen att tillsammans med berörda förvaltningar ut- 
     arbeta ett förslag till ändring av reglementen i enlighet med förslaget. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 263/16 16/KS0148 
Revisionsrapport – Granskning av personalpolitiken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av 
personalpolitiken, om den bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern 
kontroll. Granskningen ligger inom den av revisorernas beslutade revisions-
plan. 
 
PwC revisionella bedömning 
 

 Kommunstyrelsen endast delvis bedriver en ändamålsenlig personalpolitik 
och att den interna kontrollen är otillräcklig. Nuvarande policydokuments 
styreffekt är begränsad. Målstrukturen är svag inom det personalpolitiska 
området och det saknas rutiner för en återkoppling av måluppfyllelsen, 
vilket ger en svar intern kontroll. 

 Det är brist att kommunstyrelsen inte säkerställt en mer frekvent upp-
följning och utvärdering av de styrande dokumenten. 

 De kritiska områden som resultat av medarbetarenkät, hög personal-
omsättning och hög sjukfrånvaro tydligare ska utvärderas och omsättas i 
handlingsplaner. 

 Det finns rutiner för att genomföra löneprocesser, medarbetar- och 
lönesamtal. Modellen med resultat- och utvecklingssamtal ger en bra grund, 
men att en ”jämnare” kvalité behöver säkerställas. 

 Aktiviteten i personalfrågorna har ökat. Organisation och ansvar för 
personalfrågorna är tydligt och att det finns ett intresse av att utveckla de 
personalpolitiska frågorna där flera initiativ har tagits för en utveckling 
inom området. 

 
PwC rekommendationer 
 

 Det upprättas ett ”personalpolitiskt program” som upptar de viktigaste 
delarna i personalpolitiken, som ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, 
jämställdhet, lönepolitik, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. 
Programmet skapar en helhet och styr därefter behovet av ”underliggande” 
policys och riktlinjer. 

 Kopplat till behovet om att utveckla chefs- och ledarrollen, att en 
inventering och avvägning genomförs av antalet anställda per chef. Detta 
bör ske selektivt kopplat till innehåll i medarbetarnas/arbetslagens arbets-
uppgifter och fysiska placering. 

 Som stöd upprättas en kommungemensam planering för de viktigaste 
processerna inom personalområdet som löper under året. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 263/16, Revisionsrapport – Granskning av 
personalpolitiken 

 

 För att främja personalpolitikens implementering och gemensamma 
utveckling, skapa tvärsektoriella chefnätverk i organisationen. 

 
Svar önskas från kommunstyrelsen senas 2017-01-27 med redogörelse för 
åtgärder med anledning av rapporten. 
 

Protokollsanteckning 
 
Martin Kirchberg, SD vill ha antecknat att Sverigedemokraterna har ingen ledamot 
representerad i personalutskottet.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt personalchef Isak Högelius upprätta ett svar på Revisionsrapport 
     – Granskning av personalpolitiken.  
-----  
Sändlista 
Personalchefen 
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AU § 264/16 
KF § 38/16 
KS § 43/16 
AU § 45/16   15/KS0129 
Taxor och avgifter 2016, omsorgstaxa inom äldre- och 
handikappomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen föreslår i 2016 års taxa en generell avgiftshöjning på 2,5 
procent.  
Avgiften för kost föreslås oförändrad i avvaktan på eventuella förändringar i 
kommunens kostorganisation som följd av den under hösten 2015 genomförd 
kostutredning. 
Torsås Bostads AB:s hyreshöjning kommer att gälla från 2016-04-01 och beslut 
finns att socialnämnden ska följa deras hyresjustering inom särskilt boende, 
varför förvaltningen föreslår att taxorna gäller perioden 2016-04-01 –  
2017-03-31. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-01-19 § 8 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna och fastställa omsorgstaxa inom äldre- och handikappomsorgen för 
perioden 2016-04-01 – 2017-03-31.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa omsorgstaxa inom äldre- och handikappomsorgen 
    för perioden 2016-04-01 – 2017-03-31.  
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-16 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa omsorgstaxa inom äldre- och handikappomsorgen 
    för perioden 2016-04-01 – 2017-03-31.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-03-14 
 

Yrkande och proposition 
 
Elsie Ludwig, C med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar återremiss 
av taxorna till socialnämnden för vidare beredning. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 264/16, Taxor och avgifter 2016, omsorgstaxa 
inom äldre- och handikappomsorgen 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller enligt Elsie Ludwigs, C med fleras yrkande finner han att kommun-
fullmäktige beslutat att åter-remitterat ärendet till socialnämnden. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-03-14: 
 
att återremittera ärendet gällande omsorgstaxa inom äldre- och handikapp- 
     omsorgen till socialnämnden för vidare beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-10-25 
 
Socialnämnden beslutar 2016-09-22 § 112 att nuvarande omsorgstaxa  
2015-03-01 – 2016-03-31 ska vara oförändrad till och med 2017-02-28 samt att 
påbörja utredning rörande taxan för perioden 2017-03-01 – 2018-02-28. 
 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för FunktionsHinderfrågor 
(RFH) beslutar 2016-09-14 § 35 att ställer sig bakom socialnämndens förslag 
om oförändrade taxor under 2016. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet gällande taxor 2016 till kommunstyrelsen för beslut.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 265/16   16/KS0147 
Arkivbeskrivning, Dokumenthanteringsplan, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, Valnämnden och kommunrevisionen 
föreligger. 
 
Dokumenthanteringsplan innefattande allmän administration, kansli, 
informationsavdelningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, arkiv- 
myndigheten, IT-avdelningen, valnämnden och kommunrevisionen föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och anta upprättad arkivbeskrivning, 
 
att godkänna och anta, upprättad dokumenthanteringsplan. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 266/16   16/KS0147 
Delegationsordning, Arkiv, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delegationsordning avseende arkiv föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och anta, upprättad delegationsordning avseende arkiv. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 267/16   16/KS0147 
Revidering arkivreglemente med tillhörande bilaga av 
definitioner arkivbegrepp, Arkivrutiner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering föreligger avseende arkivreglemente med tillhörande 
bilaga av definitioner arkivbegrepp. 
 
Upprättade arkivrutiner föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta, reviderat arkivreglemente med tillhörande bilaga av  
    definitioner arkivbegrepp, 
 
att godkänna, upprättade arkivrutiner. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 268/16   16/KS0149 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommuns gällande hälsoskyddsföreskrifter träder i kraft 2006-01-01. 
Föreskriften har nu aktualiserats främst till följd av VA-utbyggnad söder. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2016-09-21 § 52 föreslå kommunfullmäktige 
att anta reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter samt att befintliga föreskrifter 
ska samtidigt upphöra att gälla. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta, reviderade lokala hälsoföreskrifter samt 
 
att befintliga föreskrifter, samtidigt upphör att gälla. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 269/16   16/KS0146 
Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, 
Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
BOJ är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor och kunnigare 
brottsoffer och vittnen. Brottsofferjouren utgör ett komplement till de 
myndigheter som har ett uttalat ansvar att stödja brottsoffer. Dels genom 
samtal med en stödperson, men också genom de vittnesstöd som finn på 
Kalmar Tingsrätt i samband med rättegångar. Brottsofferjourens arbete leds 
och planeras av en styrelse. 
 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar enligt 5:11 SoL och EU direktiv 
från 2012-10-04  ge stöd till brottsoffer och deras anhöriga där det bedöms 
finnas ett behov. BOJ:s verksamhet gör att kommunen kan leva upp till detta 
åtagande enligt SoL och de mänskliga rättigheterna. 
 
I dagsläget har BOJ i södra Kalmar län elva (11) aktiva stödpersoner och 
sjutton (17) vittnesstöd som arbetar helt ideellt. De ger sin tid och sitt 
engagemang för att på bästa sätt stödja brottsoffer och vittnen. Jourens 
samarbete med polis och tingsrätt fungerar utmärkt samt bra kontakter med 
hälso/sjukvård och socialtjänst som stöd i vår rådgivning till de brottsutsatta. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om verksamhetsbidrag från 
Torsås kommun med 20 904 kronor för 2017. 
 
Verksamhetsberättelse och statistik för 2015 föreligger. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja ett verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2017 med tre kronor 
     per kommuninvånare per 2016-11-01. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 270/16 
KF § 89/15   15/KS0134 
Medborgarförslag – Lekplats i hyresområdet på Malmen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hyresgäster boende på Svalgatan i Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås 
kommun tillsammans med Torsås Bostads AB ordnar en lekplats i 
hyresområdet på Malmen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-06-08: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Lekplats i hyresområdet på Malmen till  
     tekniska nämnden och Torsås Bostads AB 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 2016-10-25 
 
Svar från Torsås Bostads AB, 2016-09-01 
 
Torsås Bostads AB har en begränsad ekonomi och prioriterar att åtgärda 
eftersatt underhåll av våra fastigheter samt miljö- och fastighetsskötsel. Ny 
lekplats i hyresområdet på Malmen är inte med i Torsås Bostads AB:s 
planering för kommande år. Det finns dessutom inte någon bra plats att 
anlägga en lekplats på i Malmenområdet eftersom lägenheterna ligger så 
utspridda.  
 
Tekniska nämndens svar, 2015-08-18 § 52 
 
Tekniska nämnden behandlar 2004-02-10 § 11 ett förslag till lokalisering av de 
kommunala lekplatserna. Syftet var att klargöra vilka av de kommunala 
lekplatserna som ska vara kvar med anledning av anpassningen till EU-normer. 
För Torsås är det lekplatsen vid Elledalsgatan som är aktuell. 
 
Det ankommer på fastighetsägarna till flerbostadshus att anordna när lekplatser 
på bostadsgårdarna för sina hyresgäster. Inom hyresområdet på Malmen bor 
det för närvarande 14 barn i åldern 0-8 år. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 270/16, Medborgarförslag – Lekplats i 
hyresområdet på Malmen 
 
Inom ramen för förnyelsen av området kring Wallermansgöl planeras en 
naturlekplats i områdets södra del. Vissa förberedelsearbeten har gjorts och 
lekplatsen beräkna vara på plats inom två år. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslag – Lekplats i hyresområdet på Malmen, med 
     hänvisning till tekniska nämndens beslut, så kommer placeringen av en  
     naturlekplats att vara i området kring Wallermansgöl, södra delen, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 271/16 
KF § 111/16    16/KS0138  
Motion – Införande av flaggpolicy i Torsås kommun 
  
Ärendebeskrivning  
 
Martin Kirchberg, SD och Janita Kirchberg, SD hemställer i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar fastställa en flaggpolicy för Torsås kommun. 
 
Det finns inte längre någon lag som fastställer när flaggning ska ske. Däremot 
har flaggning i Sverige en lång tradition vilket gör att den svenska flaggan har 
ett stort symbolvärde för många människor i vårt samhälle. 
 
Utöver allmänna flaggdagar föreslår Sverigedemokraterna att flaggning sker vid 
vänortsbesök, skolavslutning samt vid dödsfall och begravning i kommunal 
verksamhet. När annan flaggning inte är aktuell föreslås att flaggstången vid 
kommunhuset pryds av kommunflaggan samt att övriga kommunala flagg-
stänger pryds av vimpel.  
 
Förslag på flaggpolicy för Torsås kommun föreligger från Martin Kirchberg, 
SD och Janita Kirchberg, SD.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-09-19: 
 
att överlämna motionen – Införande av flaggpolicy i Torsås kommun till  
     kommunchefen/kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden/ fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad 
svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-10-24 
 
Förslag på en policy för officiell flaggning i Torsås kommun föreligger. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 271/16, Motion – Införande av flaggpolicy i Torsås 
kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att komplettera upprättat förslag med ”Om flera flaggstänger står tillsammans ska 
    antingen flagga eller vimpel föras på samtliga”. 

 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppmana Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, att upprätta en 
     Policy avseende flaggning vid deras fastigheter. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättat förslag till policy för officiell flaggning i Torsås  
     kommun och därmed bifalla motionen – Införande av flaggpolicy i Torsås 
     kommun,  
 
att motionen, härmed anses besvarad. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 272/16    16/KS0150 
Delårsbokslut 2016, Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 
  
Ärendebeskrivning  
 
Delårsrapporten avseende perioden 2016-01-01 – 2016-08-31 visar ett 
underskott på 17,8 mnkr (förra året +4,0). Helgårsprognosen visar ett 
underskott på -18,0 mnkr (4,0). Orsaken till underskottet är den optiska 
sorteringen på Moskogen bedöms skrivas av med 18 mnkr utöver planenliga 
avskrivningar innan årsskiftet. 
 
Revisorerna i Kalmarsundsregionens Renhållare bedömer: 
 

 Att den finansiella redovisningen har tagits fram i enlighet med Lag om 
kommunal redovisning, god redovisningssed och förbundsdirektionens 
riktlinjer, 

 Att räkenskaperna ger i allt väsentligt en rättvisande bild av resultatet för 
perioden och ställningen per 2016-08-31. Därmed utgör de ett vedhäftigt 
underlag för uttalad prognosbedömning av 2016 års resultat, 

 Att mål för god ekonomisk hushållning har fastställts och följts upp av 
förbundsdirektionen, 

 Att resultaten i delårsbokslutet för de mål som har följts upp visar att de är 
förenliga med de mål för verksamheten som förbundsdirektionen har 
fastställt. 

 De finansiella målen är uppfyllda. 

 Årets resultat efter balanskravsavstämning prognosticeras till -18 mnkr och 
kommer att regleras mot del av befintlig resultatsutjämningsreserv RUR, 
vilket innebär att balanskravet för år 2016 uppnås. 

 
Delårsrapport 2016 samt revisionsrapport föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsundsregionens Renhållares delårsbokslut samt revisions- 
     rapporten för 2016. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 273/16    16/KS0151 
Taxor och taxeföreskrifter 2017, Kalmarsundsregionens 
Renhållare KSRR 
  
Ärendebeskrivning  
 
Förslaget med taxor för 2017 innebär inga förändringar mot 2016 med följande 
undantag: 
 

 Taxor och föreskrifter läggs ihop till ett dokument. 

 Endast överföring till hyresgäst för kunder med organisationsnummer. 

 Tillägget för hämtning på öar tas bort. 

 Antalet närliggande bostäder med gemensam behållare som har halv 
grundavgift sänks från 20 till 15. 

 Latrintaxorna höjs med 10 procent. 
 
Förslag till taxor och föreskrifter för 2017 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till taxor och föreskrifter 2017 för Kalmarsundsregionens  
     Renhållare. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 274/16    16/KS0152 
Godkännande av investeringsbeslut, Nybyggande av 
återvinningscentral, Flygstaden, nybyggnad av huvudsäte, 
Moskogen 
  
Ärendebeskrivning  
 
Kalmar kommun har sagt upp arrendet vid Tegelviken i Kalmar per den 31 
december 2018. Verksamheten kommer att lokaliseras vid Flygstaden avseende 
återvinningscentral och övriga verksamhet lokaliseras till Moskogens 
avfallsanläggning.  
 
I projektets tidsplan är inflyttning vid respektive lokalisering runt sommaren 
2018. Vilket medför att Kalmarsundsregionens Renhållare kan lämna 
Tegelviken helt vid årsskiftet 2018/2019. Det förutsätter ett godkänt miljö-
tillstånd, bygglov för respektive plats, att förnödenheter är framdragna vid båda 
etableringarna samt att investeringsbeslut fattats i medlemskommunerna. 
Enligt förbundsordningen ska medlemskommunerna besluta om investering 
överstigande 20 mnkr. 
 
Investeringen är beräknad till 115 mnkr.  
 
Handlingar avseende nybyggnad återvinningscentral, Flygstaden och 
nybyggnad av huvudsäte, Moskogen föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsundsregionens Renhållares redovisade investeringar vid  
     Flygstaden och Moskogen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 275/16   16/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Torsås marknad. 

 Handelshuset Olssonska gården. 

 Projekt kommunhusen. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor informerar om: 
 

  Länsmiddag på residenset. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 276/15   16/KS0145 
Delårsrapport 2016, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2016 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
Resultatet efter årets första åtta månader 2016 blev 0,9 mnkr vilket är -0,9 
mnkr sämre än budget för perioden. I delårsresultatet ingår brandskydds-
kontroll som är ny verksamhetsgren för 2016 och uppstarten medför ökade 
kostnader för denna period.  
 
Övriga avvikelser är uppbokad semesterlöneskuld samt pensionsavsättning. 
Likvida medel uppgår till 1,0 mnkr. Årets investeringar har finansierats med 
egna medel. Investeringar för perioden uppgår till 0,7 mnkr. 
 
Prognosen för 2016 visar på ett negativt resultat -1,0 mnkr. Det negativa 
resultatet ska återställas och kommer att tas med i budgetplaneringen för 2017.  
 
År 2016 är det tionde verksamhetsåret för Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås. Respektive ägarandel i förbundet är huvudsak baserad på 
tidigare kostnader för räddningstjänsterna i Emmaboda och Torsås, ställd mot 
invånarantalet. Utifrån detta är ägarandelen för Emmaboda 61,5 procent 
respektive Torsås 38,5 procent. 
 
Under 2016 har det investerats för 0,7 mnkr i utrustning och inköp av bil 
för utförande av brandskyddskontroller samt en ny Pick-Up till stationen i 
Vissefjärda och räddningsutrustning. 
 
Det förväntade negativa resultatet för 2016 kommer att återställas inom två år, 
antingen genom egna genererade resultat eller extra kommunbidrag från ägar-
kommunerna. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delårsrapport 2015 för Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
    Torsås samt 
 
att inhämta revisorernas utlåtande och därefter överlämna till kommun- 
     styrelsen för godkännande. 
 -----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 277/16 
AU § 154/16   16/KS0096  
Samverkan Polis – Torsås 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 2016-05-10: 
 
att notera informationen avseende ny samverkansöverenskommelse med 
      Polisen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-10-25 
 
Katarina Johansson från Polisen redovisar ett förslag på en samverkans-
överenskommelse med Polisen samt ett medborgarlöfte 2017 i Torsås 
kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet gällande medborgarlöfte 2017 återkommer i arbetsutskottet  
     2016-11-22. 
   

Fortsättning 
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Fortsättning § 277/16, Samverkan Polis - Kommun 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad samverkansöverenskommelse med Polisen, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S underteckna 
     överenskommelsen. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
Kommunstyrelsen 
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AU § 278/16   16/KS0136  
Torsås kommuns handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande 
extremism 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar en handlingsplan avseende 
våldsbejakande extremism. 
 
Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har presenterat 
tolv rekommendationer för det lokala arbetet mot våldsbejakande extremism. 
Kommunens handlingsplan utgår från de tolv rekommendationerna och har till 
planen en åtgärdskalender där mål och åtgärder för arbetet definieras, följs upp 
och revideras. Åtgärdskalender är i kontinuerlig förändring då verksamheten 
hela tiden pågår, medan handlingsplanen inriktar och definierar arbetet på en 
strategisk nivå.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta redovisad handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande 
     extremism. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 279/16   16/KS0140  
Statusrapport, inför och vid extra ordinära händelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar Länsstyrelsens statusrapport 
avseende inför och vid extra ordinära händelser. 
 
Status är lämnad på följande: 
 
1. Risk- och sårbarhetsanalys. 
2. Styrdokument. 
3. Plan för extraordinära händelser. 
4. Krisinformationsplan och kommunikatör. 
5. Övnings- och utbildningsplan. 
6. Ersättning. 
7. Krisledningsnämnd. 
8. Geografiskt områdesansvar. 
9. Rapportering till Länsstyrelsen. 
10. Förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap. 
11. LEH-uppföljning. 
12. Inträffade händelser. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av Länsstyrelsens statusrapport avseende inför och  
     vid extra ordinära händelser. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 280/16   16/KS0140  
Remiss, Beredskapsplan för kärnteknisk olycka 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län har reviderat sin beredskapsplan för kärnteknisk 
olycka och inbjuder härmed att lämna synpunkter på planen. Synpunkterna 
lämnas digitalt senast 2016-11-15 till fredrik.nygren@lansstyrelsen.se.  
 
Planen beskriver övergripande Länsstyrelsen i Kalmar läns program för 
räddningstjänst vid kärntekniska olyckor och svarar tillsammans med gällande 
underplaner mot de krav som ställts i lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
samt förordning (2203:789) om skydd mot olyckor. 
 
Den reviderade beredskapsplanen innehåller en rad nya avsnitt jämfört med 
den utgående versionen. Mot denna bakgrund finns det särskild anledning att 
studera och lämna synpunkter kring följande delar: 
 

 Utrymning av hotat eller drabbat område 

 Kontaminationskontroll och personsanering 

 Information och kommunikation 

 Samband och samverkan. 
 
Torsås kommuns remissvar: 
 
Kommunen tycker att beredskapsplanen är bra och övergripande. Följande 
synpunkter lämnas; 
 
1. Punkt 9.2 Saneringsresurser. Här borde Länsstyrelsen kunna lägga till de 

kommunala bolagen för verksamheter och organisationer som skulle bidra 
med resurser vid sanering. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna räddningschefens svar och översända det till Länsstyrelsen som 
     svar på Beredskapsplan för kärnteknisk olycka, 
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
fredrik.nygren@lansstyrelsen.se. 
Räddningschef Hans Erlandsson 
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AU § 281/16   16/KS0153 
Nämnder och styrelsers verksamhetsplan 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar förslag till verksamhetsplan 2017 för 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2016-11-15. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 

 


