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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 77 - 94  
 
§ 77 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultats 
 utjämningsreserv RUR  
§ 78 Torsås Fjärrvärmenät AB 
§ 79 Delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 80 Upplysningar om kameraövervakning 
§ 81 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Svensk Mark-

entreprenad AB, Hallstavik 
§ 82 Ansökan om kameraövervakning med drönare, SCIOR  
 Geomanagement AB, Gävle 
§ 83 Verksamhetsplan 2017, Garpens Fyrplats 
§ 84 Samverkan Polis – Torsås kommun 
§ 85 Bergkvara förskola och kök 
§ 86 Fortsatt gemensamt arbete med vård- och omsorgscollege Kalmar 

län 
§ 87 Taxa 2017 – VA samt externa arbeten 
§ 88 Återvinningsstation, Ekbackshallen med flera 
§ 89 Utvärdering, Säkerhetsfråga avseende nya kommunhuset 
§ 90 Rivning av fibernätet   
§ 91 Skrivelse avseende offentlighetskrav 
§ 92 Kurser/Konferenser 
§ 93 Kommunledningen informerar 
§ 94 Dialogmöte Regional utvecklingsstrategi RUS 
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AU § 77/17 17/KS0069 
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och resultat-
utjämningsreserv (RUR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar ett förslag på Riktlinjer för God 
ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR). 
 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet, på både kort och lång sikt. Grundtanken bakom begreppet god 
ekonomisk hushållning, är att varje generation av invånare ska bära kostnader 
för den service som de själv besluta om och som de själva konsumerar, samt 
att gjorda investeringar ska kunna ersättas. 
 
Från och med 2013 är det enligt kommunallagen möjligt att under vissa 
angivna förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat till en resultat-
utjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan användas för att utjämna intäkter 
över en konjunkturcykel, det vill säga täcka underskott i samband med en 
framtida lågkonjunktur. 
 
Syftet med RUR är att kommunen ska kunna bygga upp en reserv under goda 
tider som kan användas under år med svag skatteunderlagsutveckling. RUR 
skapar större stabilitet för de kommunala verksamheterna genom att utjämna 
normala svängningar i skatteunderlaget. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsätta 13 mnkr till resultatutjämningsreserven (RUR), 
 
att riktlinjerna kompletteras med ”revideras årligen i samband med budget- 
     processen” samt 
 
att efter revidering godkänna och fastställa redovisat förslag på riktlinjer för 
     God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 78/17 
AU § 10/17 17/KS0019  
Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun äger 75 procent och Södra Wood äger 25 procent av aktierna i 
Torsås Fjärrvärmenät AB.  
 
Kommunchef Håkan Petersson och samhällsbyggnadschef Martin Storm 
initierar frågan om Torsås kommun är intresserad av att överta 25 procent av 
aktierna från Södra Wood och därmed äga hela fjärrvärmebolaget. 
 
Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige 2002-04-23 § 18; 
 
§ 11 Hembud 
Har aktie övergått till person, som inte är aktieägare i bolaget, skall aktien 
genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets 
styrelse. Åtkomsten skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, 
uppgift lämnas om köpeskillingen. 
 
När anmälan gjorts om övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela 
detta till varje lösningsberättigad, med anmodan till den, som önskar begagna 
sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos bolaget inom två (2) 
månader, räknat från anmälan hos styrelsens om akties övergång. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-01-17: 
 
att uppdra åt kommunchef Håkan Petersson att ta kontakt med Södra Wood. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-03-21 
 
Kommunchef Håkan Petersson lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen, att fortsätta utreda ärendet. 
-----  
Sändlista  
Kommunchefen 
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AU § 79/17 17/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under mars 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under 
mars 2017. 
 

 Torsås 2:54, Uppsättning av byggskylt. 

 Spelet 8, Fasadändring och utbyggnad av altan/balkong med trappa. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under mars 2017. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 80/17 17/KS0023  
Upplysningar om kameraövervakning       
      
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning 
 
Den som bedriver kameraövervakning ska vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att skydda det upptagna bild- och ljudmaterialet. 
 
Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande 
av 
1. De tekniska möjligheter som finns, 
2. Vad det ska kosta att genomföra åtgärderna, 
3. De särskilda risker som finns med behandlingen av materialet och 
4. Hur pass känsligt materialet är. 
Det innebär i normalfallet att inspelningsapparatur och inspelat material från 
kameraövervakning ska förvaras i ett låst utrymme vilket endast särskilt 
utsedda personer ska ha tillträde. 
 
Om den som bedriver övervakningen anlitar någon annan att ha hand om 
övervakningen ska han eller hon förvissa sig om att den som anlitas kan 
genomföra de säkerhetsåtgärder som ska vidtas och se till att åtgärderna 
verkligen vidtas. Det ska finnas ett skriftligt avtal mellan den som bedriver 
kameraövervakning (tillståndshavaren) och den som har hand om över-
vakningen för tillståndshavarens räkning. 
 
Tillgång till bild- och ljudmaterial får inte ges till fler personer än vad som 
behövs för att övervakningen ska kunna bedrivas. 
 
Tystnadsplikt i samband med kameraövervakning 
 
Den som tar befattning med en uppgift som har inhämtats genom kamera-
övervakning får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har 
fått veta om någon enskilds personliga förhållanden (tystnadsplikt). 
 
Däremot får uppgifterna lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter (polis, 
åklagare, Tullverket, Skatteverket eller Kustbevakningen) om uppgifterna 
behövs där för att beivra brott som har fängelse i straffskalan. 
 
Uppgifter från kameraövervakning får också lämnas ut till en myndighet eller 
kommun som ansvarar för räddningstjänst om syftet är att förhindra eller 
avvärja olyckor. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 80/17, Upplysningar om kameraövervakning 
 
Det innebär i normalfallet endast är tillåtet att lämna ut material från kamera-
övervakning till de myndigheter son nämns ovan. 
 
Skadestånd och straff i samband med kameraövervakning 
 
Den som bedriver kameraövervakning kan bli skadeståndsskyldig gentemot 
den som övervakas för sådan skada och kränkning av den personliga 
integriteten som kameraövervakning i strid med kameraövervakningslagen har 
orsakat. Ersättningsskyldigheten kan i vissa fall jämkas. 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot kameraövervaknings- 
lagens bestämmelser om bland annat tillståndsplikt, anmälningsplikt och 
bevarandetid kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 
 
Den som bryter mot reglerna om tystnadsplikt vid kameraövervakning kan 
dömas för brott mot tystnadsplikten. 
 
Tillsynsmyndighet för kameraövervakning 
 
Länsstyrelsen utövar tillsyn över den kameraövervakning som tillståndet avser. 
Det innebär att Länsstyrelsen har rätt att få tillträde till kontrollrum och andra 
delar av en övervakningsanläggning. 
 
Länsstyrelsen får meddela de förelägganden som behövs för att åstadkomma 
en tillåten kameraövervakning. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. 
 
Övrigt 
 
Ett tillstånd till kameraövervakning innebär inte en rätt att använda en 
övervakningskamera som inte längre är nödvändig för de ändamål som 
tillståndet avser. Det är tillståndshavaren som är ansvarig för att i sådant fall 
anmäla de ändrade förhållandena till den Länsstyrelse som har beviljat det 
aktuella tillståndet. 
 
Tillståndshavaren ska dessutom meddela Länsstyrelsen om verksamheten 
upphör eller överlåts till annan, eller om den verksamhet som bedrivs inom 
kamerornas upptagningsområden ändras. 
 
Den som bedriver kameraövervakning får inte behandla bild- och ljudmaterial 
från övervakningen för något ändamål som är oförenligt med det som 
materialet samlats in för. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 80/17, Upplysningar om kameraövervakning 
 
När det gäller kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde 
behövs inget tillstånd för övervakningen från Länsstyrelsen. I stället ska den 
som bedriver kameraövervakningen följa 22-24 §§ i kameraövervakningslagen, 
samt de bestämmelser i lagen som gäller för all kameraövervakning. 
 
Det krävs ytterligare tillstånd för att flyga med drönare. Det krävs tillstånd från 
Luftfartsverket för att få flyga inom en flygplats kontrollzon och från 
Transportstyrelsen om man flyger på uppdrag eller tjänar pengar på flygning. 
 
Enligt ett lagförslag ska drönare som används av andra än myndigheter inte 
omfattas av kameraövervakningslagen, utan av personuppgiftslagen (PUL). 
Går det igenom väntas det gälla från första augusti 2017 till maj 2018, då en ny 
EU-lagstiftning kommer. Lagförslaget innebär att foto och film tagna av 
drönare prövas först i efterhand och inte som nu i förhand. De företag som 
använder drönare ska endast prövas om övervakning kom till Data-
inspektionens kännedom. Datainspektionen är emot lagförslaget eftersom 
myndigheten får uppdraget att kontrollera företagen och utföra tillsyn, något 
som de inte föreslås få några extra resurser till. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen avseende kameraövervakning. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 81/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 2112-47569-2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Svensk Markentreprenad AB i Hallstavik har till Länsstyrelsen i Stockholms län 
inkommit med en ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. 
Syftet är att utföra mätning med drönare är att skapa en 3D-modell av 
verkligheten, i form av punktmoln och terrängmodell. Övervakningen ska ske i 
hela Sverige. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-03-21 till Länsstyrelsen i Stockholms län. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Svensk Mark- 
     entreprenad AB i Hallstavik om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Kommunstyrelsen 
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AU § 82/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 1461-2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
SCIOR Geomanagement AB i Gävle har till Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
inkommit med en ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. 
Syftet med kameraövervakningen är att använda drönare för kartering av mark, 
byggnader, infrastruktur. Övervakningen ska ske i hela Sverige. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-05-02 till Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från SCIOR  
    Geomanagement AB i Gävle om kameraövervakning med drönare. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 9/17 17/KS0026  
Verksamhetsplan 2017, Garpens Fyrplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetsplan för 2017 föreligger avseende Garpens Fyrplats. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisad verksamhetsplan för 2017 avseende Garpens Fyrplats, 
 
att ärendet avseende Garpens Fyrplats utgår från kommunstyrelsens 
     sammanträde 2017-03-28 för fortsatt beredning.  
-----  
Sändlista  
Arbetsutskottet 
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AU § 84/17 
KS § 243/16 
AU § 277/16 
AU § 154/16 16/KS0096  
Medborgarlöfte 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att samverkansöverenskommelsen med Polisen godkänns 
beslutas att ärendet gällande medborgarlöfte 2017 ska återkomma senare för 
beslut i arbetsutskottet.  
 
Säkerhetssamordnare Niclas Karlsson redovisar ett förslag till medborgarlöfte 
för 2017 som är en bilaga till samverkansöverenskommelsen mellan Lokal-
polisområdet Karlskrona och Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att efter mindre revideringar godkänna upprättat medborgarlöfte för 2017 som 
     är en bilaga tillsamverkansöverenskommelsen mellan Lokalpolisområdet  
     Karlskrona och Torsås kommun, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att underteckna med- 
     borgarlöfte 2017. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 85/17 
AU § 58/17   17/BIN0051   
Bergkvara förskola och kök   
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson redogör för det utredningsuppdrag gällande att 
samordna de kommunala intressen, behov och idéer som nu, i olika delar av 
organisationen diskuterar och dryftas kring det geografiska verksamhets-
området runt Bergkvara skola. 
 
Utredningsgruppen som har träffats vid ett antal tillfällen har bestått av 
samhällsbyggnadschef Martin Storm, bildningschef Lena Sandgren Swartz, 
tekniskchef Christian Lindström, planarkitekt Fredrika Ternelius, kommun-
utvecklare Sofie Nyström samt kommunchef. Under ett tillfälle har även 
förskolechef Sofie Larsson samt tillträdande förskolechef Lena Ekevy varit 
adjungerande. 
 
Utredningens förslag 
 
En nybyggd förskola om sex avdelningar med sammanbyggt nytt tillagningskök 
och skolmatsal med tillhörande matsal tillsammans med ny utemiljö för 
förskolan byggs söder om Bergkvara skola. En förlängning av Målmansgatan 
angör den nya etableringen. Detta ger då en uppdelning mellan lämna och 
hämta till skola respektive förskola. Den nya vägen möjliggör även tydligare 
och säkrare varutransport till skolköket. Det gamla skolköket rivs och lämnar 
plats för en bättre angöring till Bergkvara skola. Den befintliga gång- och 
cykelvägen ger en naturlig avgränsning samt en bra och säker transportväg till 
tillgänglighet inom området. En säker passage över gång- och cykelvägen från 
norr till söder behöver lösas på lämpligt sätt i förslaget. 
 
Planlagda områden för bostäder tydliggörs inom ramen för utrednings-
uppdraget där området (märkt B) är avsett för bostäder i en våning. Dessa 
bostäder kan vara lämpliga för den äldre målgrupp som kan hälsas välkomna 
på ett naturligt sätt till öppen servering i ”skolköket”. 
 
I området östra del finns detaljplanelagd kommunal mark för bostäder i två 
våningar (märkt A). Här ser gärna utredningsgruppen bebyggelse mot 
målgruppen barnfamiljer och då möjligen i en så kallad ”instegsboende” där 
upplåtelseformen till exempel skulle kunna varar bostadsrätt. Dessa bostads-
etableringar är i förslaget tänkta att ske på basis av privata aktörer. 
 
Beakta att det i bilaga 1 redovisade förslaget enbart är en schematisk 
beskrivning över ytor och volymer. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 85/17, Bergkvara förskola och kök  
 
Bilaga 1 

 
Budgetkalkyl gällande de nybyggda delarna (bilaga två). Till budgetkalkylen till-
kommer kostnader för väg med mera. Utredningsgruppens uppskattning är att 
föreslaget i helhet kräver en investering i storleksordning 40 miljoner kronor. 
 
Bilaga 2 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 85/17, Bergkvara förskola och kök  
 
Bildningsnämnden beslutar 2017-02-07 § 21 att ställa sig bakom utredningens 
förslag till utveckling av området runt Bergkvara skola samt att föreslå 
kommunstyrelsen att centralt och övergripande beställa, och hålla samman en 
fördjupad lokalutredning jämte kostnadskalkyl av Torsås Fastighets AB över 
föreslagna åtgärder. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-03-07: 
 
att ta fram ritningar och kostnadsunderlag från Atrio avseende förslag på om-  
     och tillbyggnad av befintliga lokaler som upprättats enligt bildnings- 
     nämndens protokoll, 
 
att specificera byggnadsarbete 23 400 000 kronor avseende kostnaden för 
     matsalsbyggnaden. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-03-21 
 
Bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson, bildningschef Lena 
Sandgren Swartz och förskolechef Lena Ekeby föredrar ärendet. 
 
En idéskiss visas avseende de förslag på om- och tillbyggnad av Kastanjen och 
Gullvivan som nämns i bildningsnämndens protokoll. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att redovisa samordningsvinsterna, med utredningens antagna förslag. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchef Håkan Petersson att påbörja en samordnad 
     projektering enligt utredningens förslag avseende Bergkvara förskola och  
     kök. 
 

Reservation 
 
Christofer Johansson, C  reserverar sig med hänvisning till att det saknas ett 
motförslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 86/17 17/KS0060 
Fortsatt gemensamt arbete med Vård- och omsorgscollege (VO-
college) i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid årsskiftet 2014/2015 inleds en samverkan mellan samtliga Kalmar läns 
kommuner, Landstinget i Kalmar län, Kommunal Sydost och Kalmarsunds 
Gymnasieförbund för att under kommande tre år gemensamt finansiera arbetet 
med att inrätta en vård- och omsorgscollege i Kalmar län. 
 
Syftet med detta har varit att ”genom samverkan skapa bästa möjliga förut-
sättningar för att kunna erbjuda en vård- och omsorg av högsta kvalitet i livets 
alla skeden, idag och i framtiden”. Under 2016 har ett regionalt samt två lokala 
vård- och omsorgscollege bildats och blivit certifierade. Arbetet ligger cirka 1,5 
år före tidsplanen. 
 
I november 2017 löper nuvarande avtal om finansiering ut. Den regionala 
styrgruppen för vård- och omsorgscollege Kalmar län har med utgångspunkt i 
tidigare upprättat samverkansavtal arbetet med att ta fram ett förslag till nytt 
avtal gällande finansiering efter november 2017. I nuvarande avtal står 
Landstinget, Regionförbundet och länets kommuner för vardera en tredjedel 
av finansieringen. 
 
Förslag är att kommunerna efter november 2917 tillsammans med Landstinget 
finansierar arbetet med vård- och omsorgscollege. Finansieringsparterna åtar 
sig att säkerställa en finansiering VO-college med en årlig budget på 900 tkr 
under fem år. För Torsås kommun innebär det 36 604 kronor (folkmängd 
6 968) årligen. 
 
Nytt avtal avser en femårsperiod med start från 2017-12-01. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till avtal om fortsatt finansiering av vård- och omsorgs- 
     college Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 87/17 16/KS0085 
Anläggning- och brukningstaxa för vatten och avlopp samt Taxa 
externa arbeten, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska 
avdelningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anläggnings- och brukningstaxan för vatten och avlopp har omarbetats. 
Idag fördelas kostnaderna i huvudsak på vatten- och spillvattentjänster men 
ska enligt förslaget, även fördelas på dagvattentjänster. 
 
Taxekonstruktionen utgår ifrån Svenskt vattens basförslag i publikationen 

P96, VA-taxa. För att definitioner och uppbyggnad ska stämma överens 
mellan anläggnings- och brukningstaxan har båda taxorna omarbetats. 
 
Torsås kommuns gällande anläggningstaxa innehåller en servisavgift, grund- 
avgift, lägenhetsavgift för bostäder och en tomtyteavgift för småindustrier/ 
industrier. 
 
Förslaget till ny taxa består enligt basförslaget av servisavgift, förbindelse- 
punktsavgift, lägenhetsavgift och tomtyteavgift för både bostäder och 
småindustrier/industrier. I förslaget definieras de alla som bostadsfastigheter. 
I och med den förändringen så finns det totalt fyra parametrar att fördela ut 
verksamhetens kostnader med utifrån kostnad och nytta. För både bostäder 
och småindustrier/industrier innebär det att avgifterna fördelas på 
ytterligare en parameter, vilket gör att de redan befintliga parametrarna på så 
sätt avlastas om man bortser från en generell total höjning av intäkterna från 
anläggningsavgifterna. 
 
I Svenskt Vattens basförslag till brukningstaxa för VA fördelas kostnaderna 
på en fast avgift per fastighet, en lägenhetsavgift per lägenhet och en 
förbrukningsavgift per m3. 
Hur stor procentandel som varje vattentjänst ska ha per avgiftsparameter är 
beroende av hur stora de motsvarande kostnaderna är per vattentjänst. 
 
Förslaget till brukningstaxan innebär en genomsnittlig höjning på 18 procent 
samt att gälla från och med 2017-07-01.   
 
Tekniska nämnden föreslår 2017-03-15- § 9 att kommunfullmäktige antar VA-
taxa för Torsås kommun enligt framtaget förslag, att gälla från och med  
2017-07-01. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 87/17, Anläggning- och brukningstaxa för vatten 
och avlopp samt Taxa externa arbeten, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska avdelningen 
 
Förslag till taxa – externa arbeten Samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska 
avdelningen föreligger. Förslaget innebär en höjning med 40 kronor per timme 
till 390 kronor per timmer arbetskostnaden. Taxan föreslås gälla från och med 
2017-07-01. 
 
Tekniska nämnden föreslår 2017-03-15 § 10 att kommunfullmäktige antar taxa 
– externa arbeten, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska avdelningen, att 
gälla från och med 2017-07-01. 
 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta VA-taxa för Torsås kommun enligt framtaget förslag, att gälla från och  
     med 2017-07-01, 
 
att anta taxa – externa arbeten, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska  
     avdelningen, att gälla från och med 2017-07-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 88/17 
AU § 203/16 
AU § 174/15 
AU § 83/13   13/KS0061 
Parkering Ekbackshallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S initierar i tekniska nämnden om möjligheterna att utöka antalet 
parkeringsplatser vid Ekbackshallen, både för personbilar och bussar, eftersom 
det vid större evenemang är otillräckligt med parkeringsplatser på nuvarande 
område. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-02-12 § 152 att efterfråga hos kommun-
styrelsen om möjligheterna att utöka parkeringsplatserna vid Ekbackshallen 
genom inköp at intilliggande privat mark söder om nuvarande parkerings-
område. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-05: 
 
att kontakta ägaren till fastigheten Torsås 9:9 för att efterhöra om intresse finns  
     för att eventuellt försälja mark, för att utöka parkeringen till Ekbackshallen.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-19 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar en lägesrapport avseende 
parkering vid Ekbackshallen.  
 
Samhällsbyggnadschefen har varit i kontakt med ägaren till fastigheten Torsås 
9:9. Ägaren önskar få byta mark med kommunen, vilket inte var intressant för 
kommunen. 
 
Förslag är att flytta den återvinningsstation som finns uppställd på parkerings- 
platsen bredvid Ekbackshallen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-15-19: 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschef att undersöka om det finns någon annan 
     plats i närheten, för placering av återvinningsstationen. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 28   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-21 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 88/17, Parkering Ekbackshallen 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 
Bygglov beviljas 2016-03-31 på fastigheten Torsås 2:42 för nybyggnad av 
återvinningsstation. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-08-09: 
 
att uppdra åt kommunchefen att kontakta Förpacknings- och Tidnings- 
     insamlingen AB (FTI) avseende placering av återvinningsstationer i  
     Bergkvara, Torsås och Söderåkra. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om mötet med Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen AB (FTI) avseende placering av återvinningsstationer i  
Bergkvara, Torsås och Söderåkra. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet avseende placering av återvinningsstationer i Torsås kommun över- 
     lämnas till tekniska nämnden, 
 
att ärendet avseende parkering Ekbackshallen avslutas härmed för  
     kommunstyrelsens del. 
----- 
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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AU § 89/17 
AU § 70/17 
AU § 50/17   17/KS0006  
Utvärdering, Säkerhetsfråga avseende kommunhusen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Mona Magnusson, M lyfter frågan angående säkerheten i nya  
kommunhuset. Vid flera tillfälle den senaste tiden har det försvunnit en hel del  
material från trapphuset på bottenvåningen i nya kommunhuset. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-02-07: 
 
att uppdra åt kommunchefen att hitta en lösning för att öka säkerheten i nya 
    kommunhuset, 
 
att ärendet återkopplas i arbetsutskottet 2017-03-07. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-03-07 
 
Med anledning av den vidlyftiga tillgängligheten till ”nya kommunhuset”, ett 
ökat flöde besökande personer som av olika anledningar rör sig i huset, har 
känslan av otrygghet ökat för våra arbetskamrater verksamma i huset.  
 
Med anledning av detta så kommer det under två veckor, med början onsdagen 
den 27 februari 2017 genomföras ett förslag till möjlig lösning. Den lösning 
kräver ett annat arbetssätt kanske kan uppfattas som arbetsstörande och  
kanske något besvärande. Denna förändring av arbetssätt måste göras till 
förmån för våra arbetskamraters säkerhet. 
 
Från och med den 27 februari 2017 klockan. 08.00 och framåt kommer dörren 
till ”nya kommunhuset” att vara låst. Det kommer att finnas skylt på dörren 
som talar om att besökande hänvisas till receptionen i kommunlednings-
kontoret. Vidare så måste tjänstepersoner i huset gå ner och möta sina 
respektive besök vid ytterdörren.  
 
Försöket kommer att utvärderas efter två veckor.  
 
I samband med detta kommer det att uppföras en vägg samt en dörr i 
kommunledningskontorets reception för att ingen ska kunna komma direkt in i 
trapphuset. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning 89/17, Säkerhetsfråga avseende kommunhusen 
 
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen, avseende säkerheten i nya kommunhuset. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-03-21 
 
Försöket med att stänga nya kommunhuset har pågått i snart tre veckor. Efter 
två veckors stängning har personalchef Isak Högelius utvärderat försöket 
tillsammans med berörd personal i receptionen i kommunledningskontoret 
samt med IFO-chef Alexander Louhichi. 
 
Berörda medarbetare har inte upplevt några större problem under försöks- 
perioden förutom att trycket i receptionen har ökat. IFO upplever att 
samarbetet med receptionspersonalen har varit bra. 
 
Som en säkerhetsåtgärd har det alltid varit dubbelbemanning i receptionen, 
vilket har underlättat för personalen då trycket av fler besökande har ökat. 
 
Det har också gjorts en risk- och konsekvensanalys tillsammans med med- 
arbetare på personalavdelningen, IFO samt facklig representant där vissa 
förebyggande åtgärder har hanterats. 
 
Om nya kommunhuset skall vara stängt framöver behövs det en del frågor 
som behöver hanteras skyndsamt: 
 

 Ny skiljevägg med dörr monteras i receptionen. 

 En glasavskiljare på receptionsdisken sätts upp. 

 Förtydligande information till medarbetare avseende besökare till nya 
kommunhuset. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisad utvärdering, avseende säkerheten i kommunhuset. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 90/17   17/KS0006 
Rivning av kopparnätet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alltfler i vårt land nås av brevet från Telia som meddelar att de ersätter det 
gamla nätet med framtidens nät. Det finns en grupp som drabbas hårt och som 
kommer att stå helt utan möjlighet att kommunicera via telefonnätet och det är 
de el- och strålningskänsliga som har svårt att vara i närheten av trådlös teknik. 
I Kalmar län finns strax under 100 medlemmar, fördelade på olika kommuner. 
 
Ordförande Gunilla Nyberg Oskarsson genom Elöverkänsligas förening i 
Kalmar län vill i en skrivelse daterad 2017-03-06 att Torsås kommun tar sitt 
samhälleliga ansvar och säkerställer alla kommunmedborgares rätt att 
kommunicera med sin omvärld via telefon och att få tillgång till samhälls-
information via internet. 
 
Enligt SPS (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) har alla rätt till 
telefoni där de bor. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen skrivelse daterad 2017-03-06 från Elöverkänsligas  
      Förening i Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 91/17   17/KS0006 
Skrivelse avseende offentlighetskrav 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås har i en skrivelse daterad 2017-03-08 ställt en 
fråga till kommunstyrelsen avseende varför inte kallelser och protokoll finns på 
Torsås kommuns hemsida när det gäller facknämnderna. 
 
När det gäller kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott fungerar det. 
 
Bildningsnämnden och bildningsnämndens arbetsutskott har bättrat sig men 
fortfarande saknas kallelser och protokoll från socialnämnden, bygg- och miljö- 
nämnden och tekniska nämnden. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppmana samtliga nämnder att lägga ut samtliga kallelser och justerade  
     protokoll på kommunens hemsida. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 92/17   17/KS0003 
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Krisberedskap 2017, 5 – 6 april 2017, Helsingborg. 
    

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad delgivning. 
-----  
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AU § 93/17   17/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Brev till näringslivet.  

 Rekrytering samhällsbyggnadschef. 

 Medverkan LUPP 2018. Kostnad 30 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att medverka i LUPP 2018 för en kostnad av 30 000 kronor, 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 94/17   16/KS0132  
Regional Utvecklingsstrategi (RUS) 
 
Ärendebeskrivning 
 
I arbetet med att revidera den regionala utvecklingsstrategin presenteras det  
förslag som arbetats fram sedan mötet med kommunerna under hösten 2016.  
Förslaget bygger på input från kommuner, Landsting och andra aktörer. 
 
Helena Nilsson inleder med processen om RUS samt informerar om  
målbilden. 
 
Leif Larsson informerar om aktuella strömningar och trender. 
 
Nina Öhrn Karlsson lämnar en nulägesanalys för Kalmar län. 
 
Per Ålind presenterar prioriterade utvecklingsområden. 
-----  
 
 

 


