
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 38   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 2017-05-02, 08.00 – 12.00 
      
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S  
 Mona Magnusson, M  
 Christofer Johansson, C    
 Martin Kirchberg, SD  
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Thomas Danielsson, ekonomichef 123 - 124  

Kent Frost VD  
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 

 
125 – 126 

Ann-Katrin Wahldorfsson 
Kenneth Petersson 
Susanne Hultén 
Överförmyndarnämnden 
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Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare 123 - 149 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 123 - 149   
 
§ 123 Årsplan 2018, plan 2019-2020 
§ 124 Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB 
§ 125 Investeringsredovisning Torsås Fastighets AB för utnyttjad borgen  
§ 126 Minska kommunal borgen med 17 mnkr, Torsås Bostads AB 
§ 127 Årsredovisning 2016, Torsås Bostads AB 
§ 128 Årsredovisning 2016, Torsås Fastighets AB 
§ 129 Årsredovisning 2016, Torsås Fjärrvärmenät AB 
§ 130 Redovisning beslut 
§ 131 Delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 132 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 3 och 4, 2016 
§ 133 Fastställande av ägardirektiv, Räddningstjänstförbundet Emmaboda  
 Torsås 
§ 134 Information från Överförmyndarnämnden 
§ 135 Lägesrapport, fibersatsningen 
§ 136 Skrivelse – Hållbarhetspolicy 
§ 137 Verksamhetsberättelse 2016, Konsument Södra Småland 
§ 138 Årsredovisning 2016, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 139 Årsredovisning 2016, Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 140 Gemensamt arkivcentrum 
§ 141 Motion – Vattenförsörjning 
§ 142 Delgivningsärende 

JO-anmälan, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 
 Upphandlingens ABC 

§ 143 Delgivningsärende, Revidering av delegationsordning, Kalmarsunds  
 Gymnasieförbund 
§ 144 Flaggpolicy, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
§ 145 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025 och  
 Kollektivtrafikstrategi 2050. Samhällsstöd trafik  
§ 146 Kommunledningen informerar 
§ 147 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Diagona AB i Kista 
§ 148 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Sydved AB i  
 Jönköping 
§ 149 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Orica Sweden AB i  
 Nora 
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AU § 123/17 
AU § 121/17 
AU § 96/17   17/KS0075 
Årsplan 2018, Plan 2019 - 2020 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar befolkningsutveckling, ram-
förändringar, skatteintäkter, driftbudget samt investeringar för 2018.  
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar tillägg med att inhämta utförligare redovisning från 
socialnämnden avseende ramförändringar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla tilläggsyrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-04-11: 
 
att inhämta utförligare redovisning från socialnämnden avseende ram- 
     förändringar, för redovisning i arbetsutskottet 2017-04-25, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2017-04-25. 
 

Arbetsutskottet/Budgetberedningens behandling 2017-04-25 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar sammanställning av nämndernas 
framställning samt regleringsavgiften i Sveriges kommuner och landsting SKL 
från februari 2016 till februari 2017. investeringar för 2017.  
 

Socialnämnden, socialchef Lena Sjöstrand, ordförande Christina 
Lönnqvist, S, 2:e vice ordförande Staffan Kromnow, S. 
 
Redovisning av socialnämndens rambudgetförslag, resursbehov 2018 – 2020 
samt placeringar Individ och familjeomsorg. 
 

Bygg- och miljönämnden, tillförordnad förvaltningschef Hanna 
Gustafsson, ordförande Hans Larsson, S. 
 
Redovisning av driftskostnadsförändringar 2018. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 123/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Bildningsnämnden, kommunchef Håkan Petersson 
 
Redovisning av volymökningar för 2018. 
 
Noteras att Henrik Nilsson Bokor, S lämnar sammanträdet. Mona Magnusson, 
M inträder som ersättare och Johan Petersson, L inträder som ersättare för 
Mona Magnusson, M.  
 

Tekniska nämnden, tillförordnad förvaltningschef Christian Lindqvist, 
ordförande Roland Swedestam, S 
   
Redovisning av driftkostnadsförändringar, skattefinansierad och affärdrivande 
verksamhet 2018. 
 

Kommunstyrelsen, kommunchef Håkan Petersson, ekonomichef Thomas 
Danielsson. 

 
Redovisning av volymförändringar 2018. 
 

Budgetberedningen föreslår 2017-04-25 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att budgetförutsättningar för 2018 års budget skall baseras på: 
 
     God ekonomisk hushållning 1 procent, 
      7 040 invånare som antagen befolkningsprognos, 
      Skatter och bidrag i nationell rapport per 27 april 2017 samt 
      50 procent, Sveriges kommuner och landstings kalkyl över regleringsavgift, 
      april 2017. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-05-02 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar de ekonomiska budget- 
förutsättningar som gäller efter Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
cirkulär per 2017-04-27. Dokumentet är uppdaterat med nya skatter och 
bidragskalkylen, april, invånarantal, hantering av regleringsavgiften, God 
ekonomisk hushållning, hur resursfördelningsmodellen nyttjats under 2016 och 
kostnadsförändringar från plan 2018. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 123/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 124/17   17/KS0072 
Erbjudande – Förvärv av aktier I Inera AB  
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan styrelsen för Sveriges kommuner och landsting SKL 2016-10-07 beslutat 
att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB, har samtliga landsting 
och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina aktier i företaget till 
SKL Företag AB. Förvärvet träder i kraft 2017-03-16. 
 
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudits att förvärva 5 (fem) aktier 
vardera i Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget och enklare att 
använda sig av företagets tjänster. 
 
Företaget Inera AB bildades 1999 och är inriktad på utveckling av e-hälsa. 
 
Aktieöverlåtelseavtal, anslutningsavtal till aktieägaravtal, aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv samt årsrapport 2015 föreligger. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att, av Sveriges kommuner och landsting SKL förvärva 5 (fem) aktier i Inera  
     AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelse- 
     avtalet,  
 
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
     aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson underteckna erforderliga handlingar. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 125/17   16/KS0157 
Investeringsredovisning Torsås Fastighets AB för utnyttjad 
borgen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-12-12 § 140 att en investeringsredovisning 
för utnyttjad borgen lämnas till kommunstyrelsen. 
 
VD Kent Frost redovisar skulder fördelade per anläggningstillgång för Torsås 
Fastighets AB. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera investeringsredovisningen avseende utnyttjad borgen för Torsås 
     Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 126/17   16/KS0108 
Minska kommunal borgen, Torsås Bostads AB  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-06-13 § 81 att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Torsås Bostads AB:s låneförbindelser från 165 mnkr till 242 mnkr 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för omfattade ombyggnad av 
fastighet och lägenhet på Karlavägen 1 A-C, nybyggnation av lägenheter på 
Spelet 11 och ny värmeanläggning till fastigheten på Badhusgatan 7 – 9. 
 
VD Kent Frost informerar om att investeringsbudgeten för upphandling kan 
minskas med totalt 17 mnkr för byggprojekten Karlavägen i Torsås och Spelet 
11 (Propsbacken) i Bergkvara. 
 
Torsås Bostads AB:s styrelse beslutar 2017-02-23 § 7 att hos kommun-
fullmäktige begära för Torsås Bostads AB om en minskad kommunal 
borgensram från 242 mnkr till 225 mnkr. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att minska den kommunala borgensram från 242 mnkr till 225 mnkr för 
     Torsås Bostads AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 127/17   17/KS0084 
Årsredovisning och koncernredovisning 2016, Torsås Bostads 
AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning och koncernredovisning 2016 för Torsås Bostads AB 
föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisning och koncernredovisning 2016 för Torsås Bostads AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 128/17   17/KS0085 
Årsredovisning 2016, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2016 för Torsås Fastighets AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2016 för Torsås Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 129/17   17/KS0087 
Årsredovisning 2016, Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för år 2016 föreligger från Torsås Fjärrvärmenät AB. Se vidare 
aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen 2016 för Torsås Fjärrvärmenät AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 130/17 17/KS0012  
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-04-30. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån  
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-04-30. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 131/17 17/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under april 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under 
april 2017. 
 

 Kroka 2:60, Tillbyggnad av bostadshus. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under april 2017. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 132/17   16/KS0094 
Icke verkställda beslut kvartal 3 och 4, 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 3, 2016 
 
Antal icke verkställda beslut: 4, 
Varav två upphört under 3:e kvartalet. 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20140929 – 
20160801 

671 SoL Kontaktperson – återtagit 
ansökan 

Kvinna 20150619 – 
20160903 

443 SoL Särskilt boende - avliden 

Kvinna 20150618 - 
20160620 

(2:a kvar-
talet) 

LSS Personlig assistans  

Man 20160623 - 100 Kontaktfamilj, specifika behov 

Man 20160629 - 94 LSS korttid, resursbrist, saknar ledig 
bostad 

   
Antal dagar från beslut till rapportering (160930): 1 308 (2 391) 
Antal män: 3 (2) 
Antal kvinnor 1 (3) 
 

Rapport kvartal 4, 2016 
 
Antal icke verkställda beslut: 5, 
Varav ett upphört under 4:e kvartalet. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 av 38   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 132/17, Icke verkställda beslut kvartal 3 och 4, 
2016  
 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20160623 – 
20161118 

149 Kontaktfamilj  

Man 20160629 - 186 LSS korttid, beviljad 

Man 20160621 -  193 SoL, öppenvårdsinsats, resursbrist 
saknas lämplig person 

Man 20160705 -  179 LSS, korttidsboende, resursbrist 
saknas ledig bostad 

Kvinna 20160629 -  141 SoL, Kontaktperson, resursbrist 
saknas lämplig person 

   
Antal dagar från beslut till rapportering (161231): 848 (1 308) 
Antal män: 4 (3) 
Antal kvinnor 1 (1) 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 3 och 4, 
     2016. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 133/17 17/KS0081  
Fastställande av ägardirektiv 2017-2021, 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt 3 § i förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet framgår det att 
förbundet närmare ska beskriva ändamålen i ägardirektiv. 
 
Ägardirektivet ska fastställas varje mandatperiod i medlemskommunernas 
respektive kommunfullmäktige. 
 
I det nya ägardirektivet finns nu även uppgiften för räddningstjänsten att 
hantera brandskyddskontrollen (tillsyn av eldstäder) i respektive medlems-
kommun. 
 
Den övergripande inriktningen har förändrats lite och förklaras mer detaljerat i 
Handlingsprogrammet för räddningstjänst samt i policyn styrning & 
uppföljning. 
 
Följande tre inriktningar kommer räddningstjänsten att fokusera på: 
 

 Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska 
öka. 

 Antalet oönskade händelser ska minska. 

 Responstiderna ska minska. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ägardirektiv 2017 – 2021. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 134/17 17/KS0042  
Information från Överförmyndarnämnden  
      
Ärendebeskrivning 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde representeras den gemensamma 
överförmyndarnämnden av ordförande Kenneth Petersson, Susanne Hultén 
samt Ann-Katrin Wahldorfsson.  
 
Nämndernas verksamhetsberättelse till årsbokslut för 2016, förslag till budget 
för administrationen 2017 samt Samverkan HVB-personal och gode män 
föreligger.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen avseende Överförmyndarnämndens verksamhet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 135/17 17/KS0042  
Lägesrapport, fibersatsning 
      
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår och återkommer i arbetsutskottet 2017-05-16. 
-----  
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AU § 136/17   17/KS0082 
Skrivelse - Hållbarhetspolicy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Elsa Jannert, L har till bildningsnämnden lämnat in en skrivelse avseende 
hållbarhetspolicy. 
 
I Torsås kommun ingår bland annat en hållbarhetspolicy. För närvarande är 
det aktuellt med en satsning på förskola, kök och matsal i Bergkvara. I 
Ronneby ligger man i framkant när det gäller hållbarhet. Konceptet Cradle to 
cradle innehåller det mesta man kan tänka sig när det gäller miljö, energi och 
övrigt ur ett sådant perspektiv. 

 
Liberalerna yrkar att bildningsnämnden tar del av informationen angående 
konceptet i nedanstående länk och under fliken ”förskola”. Förutom in-
planerade studiebesök i Hagby, Emmaboda och eventuellt Nybro bör ett 
studiebesök i Ronneby göras. Där borde också den kommunövergripande 
arbetsgruppen för Bergkvarasatsningen ingå. 
 
http://www.ronneby.se/sv/sidowebbplatser/cefur/c2c/cradle-to-cradle-i-
ronneby/ 
 
Bildningsnämnden beslutar 2017-04-11 § 58 beslutar att kommunstyrelsens 
arbetsutskott får ta del av denna fråga, då det är kommunövergripande. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen, till projektgruppen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ronneby.se/sv/sidowebbplatser/cefur/c2c/cradle-to-cradle-i-ronneby/
http://www.ronneby.se/sv/sidowebbplatser/cefur/c2c/cradle-to-cradle-i-ronneby/
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AU § 137/17    17/KS0093 
Verksamhetsberättelse 2016, Konsument Södra Småland 
 
Ärendebeskrivning 
 
Konsument Södra Småland är ett samarbetsavtal mellan 13 kommuner för 
gemensam konsumentrådgivning. Rådgivningen består av information om 
rättigheter och skyldigheter som konsument, viss medling med företag och en 
vägledning vart man kan vända sig för att få mer råd. 
 
Verksamhetsberättelse 2016 föreligger från Konsument Södra Småland. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen verksamhetsberättelse 2016 från Konsument Södra  
     Småland. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 138/17    1/KS0176 
Årsredovisning 2016, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbunds resultat för 2016 uppgår till 8 mnkr. 
Skolenheternas samlade resultat visar ett överskott om 3, mnkr. Vid 
bokslutsavstämning är 2015 uppgick motsvarande resultat till ett underskott 
om 13,7 mnkr. 
 
Resultatet inklusive både skolenheter, interkommunal ersättningar, gemensam 
verksamhet, finansierar samt förbundskontor innebär att gymnsieförbundet 
även detta år klarat av att inhämta det besparingsbeting, minskning av 16-19 
åringar, som belastade verksamheten i början av året med cirka 16 mnkr. 
 
Det positiva resultatet innehåller även en återföring av ej nyttjande medel 
avseende pensionsrätter. Detta innebär att medel återförs till resultatet (5,9 
mnkr inklusive löneskatt). 
 
Måluppfyllelse för gymnasieförbundets olika mål inom de prioriterade 
områdena uppgår till 74 procent. 
 
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. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 138/17, Årsredovisning 2016, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 
 
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Granskning av årsredovisning 2016 samt årsredovisning 2016 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att godkänna årsredovisningen för 2016, 
 
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 139/17   16/KS0065 
Årsredovisning 2016, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning, granskning av årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 
föreligger från Samordningsförbundet i Kalmar län.  
 
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild som svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och 
räkenskaper. 
 
Revisonens bedömning: 
 

 Att styrelsen i Samordningsförbundet i Kalmar län har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

 Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 
redovisning och god redovisningssed. 

 Att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. 

  
Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna årsredovisningen för 2016, 
 
att bevilja styrelsen och dess ledamöter i detta organ ansvarsfrihet för 2016. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 140/17 
KS § 94/16 
AU § 122/16 16/KS0092 
Bildande av ett gemensamt Arkivcentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 

Bakgrund  
 
På initiativ av Länsstyrelsen i Kalmar län så har diskussioner om samverkan 
gällande fysiska arkiv pågått sedan 2014. Till samtal om samverkan har bjudits 
in alla länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen och Kalmar Folkrörelse-
arkiv.  
Idag förs fortsatta samtal mellan Länsstyrelsen, Folkrörelsearkivet och 
kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås.  
 
Utifrån bifogad utredning föreslås att en gemensam nämnd inrättas med de 
samverkande kommunerna. En gemensam nämnd möjliggör effektiv 
verksamhet och samverkan. Nämnden utgör arkivmyndighet med egen 
personal som kan arbeta i alla kommuners arkiv och fatta beslut om utlämning, 
med mera. 
  
För att Kalmar kommun ska kunna påbörja arbetet med ett gemensamt 
Arkivcentrum och avropa hyresoffert, ge klartecken till ombyggnation av 
lokaler samt upphandla hyllsystem så krävs ett ekonomiskt bindande besked av 
alla parter.  
 
Beskedet från kommunerna ska dessutom innehålla ett inriktningsbeslut om att 
respektive kommun är villiga att gå vidare och bilda en gemensam nämnd för 
Arkivcentrum. Den formella processen för att bilda denna nämnd genomförs 
senare och formellt beslut om inrättande fattas av respektive fullmäktige. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar kommun beslutar att översända 
utredning om samverkan i ett gemensamt Arkivcentrum till Länsstyrelsen i 
Kalmar län, Föreningen Kalmar Folkrörelsearkiv och kommunerna Borgholm, 
Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås.  
 
Svar om medverkan och ekonomiskt ställningstagande i enlighet med bilaga 
önskas senast den 31 maj 2016. 
  
Svaret från kommunerna ska även innehålla ett inriktningsbeslut om respektive 
kommun är villiga att gå vidare och bilda en gemensam nämnd för Arkiv-
centrum.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 140/17, Bildande av ett gemensamt Arkivcentrum 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-04-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka och godkänna redovisad kalkyl med en marginal på tio procent. 
    Skulle kostnaderna överstiga kalkylen med tio procent så stoppas processen 
    och Kalmar återkommer till alla parter för ett nytt beslut, 
 
att Torsås kommun lämnar ett positivt inriktningsbeslut att gå vidare och bilda  
     en gemensam nämnd för Arkivcentrum. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Mona Magnusson, M yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-04-26: 
 
att medverka och godkänna redovisad kalkyl med en marginal på tio procent. 
    Skulle kostnaderna överstiga kalkylen med tio procent så stoppas processen 
    och Kalmar återkommer till alla parter för ett nytt beslut, 
 
att Torsås kommun lämnar ett positivt inriktningsbeslut att gå vidare och bilda  
     en gemensam nämnd för Arkivcentrum. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-05-02 
 
Nu närmar det sig tidpunkten för att ge ett definitivt besked om ett gemensamt 
Arkivcentrum. Det blev en del ändrade förutsättningar bland annat då golvet i 
kvarteret Bilen inte tålde den tänkta belastningen plus att det behövs utökas 
med en arkivassistenstjänst. 
 
Nytt som tillkommit i kalkylen: 
 

 Mer yta. 

 En arkivassistent för kommunerna. 

 Inventarier. 

 Vårdkommunens kostnader. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 140/17, Bildande av ett gemensamt Arkivcentrum 
 
För Torsås kommun gäller det en årlig kostnad om 453 259 kronor. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka och godkänna redovisad kalkyl avseende en total årskostnad om 
     453 259 kronor, 
 
att Torsås kommun är positiva till att gå vidare och bilda en gemensam nämnd  
     för Arkivcentrum. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 141/17 
KF § 124/16   16/KS0155 
Motion – Vattenförsörjning 

 
Ärendebeskrivning 
 
Nils Gustling och Lisa Klasson, Centerpartiet hemställer i en motion att Torsås 
kommun får i uppdrag att omgående påbörja arbetet med att säkerställa att vi 
klarar vattenförsörjningen även om Kalmar kommun inte kan leverera. 
 
Med anledning av rådande låg grundvattennivåer, som inte förväntas förbättras 
under överskådlig tid, ser Centerpartiet ett starkt behov av att kunna säkerställa 
kommunal vattenförsörjning även om inte Kalmar kommun kan leverera. 
  

Kommunfullmäktige beslutar 2016-11-14: 
 
att motionen – Vattenförsörjning överlämnas till tekniska nämnden 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 2017-05-02 
 
Kommunchef Håkan Peterssons yttrande: 

 
Nuvarande kapacitet 
 
Torsås kommun har sedan 2004 ett avtal om leveranser av dricksvatten med 
Kalmar kommun. Avtalet gäller fram till den 18 mars 2022. Om det inte sägs 
upp förlängs det med 5 år i sänder. Leveransen omfattar för medeldygnet 1 000 
m3 vatten. Dricksvattnet som levereras från Kalmar kommer från en yt-
vattentäkt och tillgången i den är inte direkt kopplad till grundvattennivåerna. 
 
I vattenreservoarerna i Söderåkra, Bergkvara och Torsås finns kapacitet för 
cirka två dygns förbrukning. Tryckstegringsstationerna är säkrade mot ström-
avbrott med fast installerade reservkraftverk. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 141/17, Motion – Vattenförsörjning 
 
Torsås kommuns äldre vattentäkter vid Skällenäs i Bergkvara är reserv-
vattentäkter om det skulle uppstå problem med levererad mängd eller kvalité. 
Inför bevattningsförbudet sommaren 2016 undersöktes reservvattentäkten och 
såväl kvaliteten och kapaciteten befanns tillräckligt god för att utgöra reserv-
vatten under en kortare period. En del investeringar i Bergkvara vattenverk är 
dock nödvändiga. 

 
Nya vattentäkter 
 
Att utöver ovanstående söka efter nya vattentäkter med tillräcklig kapacitet är 
ett omfattande arbete som både tar lång tid och kostar mycket pengar. Moment 
som lokalisering av tänkbara akvifärer, brunnsborrning, vatten-prover, 
provpumpning, kapacitetstester mm är kostnadskrävande och behöver troligen 
utföras på flera platser innan tillräcklig kapacitet och kvalitet har hittats. Om 
brunnarna ska tas i drift måste ett nytt vattenverk byggas i anslutning till 
brunnsområdet och sedan ledningar till verk-samhetsområdet. Alternativt 
måste ledningar för råvatten byggas till vattenverket i Bergkvara. 
 

Nödvattenförsörjningsplan 
 
För att säkerställa dricksvattenförsörjningen vid ett leveransavbrott kommer 
samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med en nödvatten-
försörjningsplan enligt kommunens VA-plan. En nödvattenförsörjningsplan 
innehåller uppgifter om vilka abonnenter som ska prioriteras, strategiska 
platser för uppställning av vattentankar, tillgänglig utrustning, kontaktuppgifter 
till viktiga aktörer etc. Vi avvaktar för närvarande färdigställandet av den 
standardmall för arbetet som håller på att tas fram för länets kommuner. 
 

Andra försörjningsalternativ 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tittar även på andra alternativ för vatten-
försörjning när grannkommunernas verksamhetsområden byggs närmare vårt. 
På sikt kommer möjlighet finnas att bygga ihop näten även söderut och på så 
vis bli mindre sårbara.  
 

Bedömning 
Med hänsyn till de kostnader som det innebär att investera i ett vattenverk, 
som med kort varsel kan leverera vatten som i kvalitet och kemiska egenskaper 
matchar det som idag levereras från Kalmar, samt kostnader för att leta efter 
nya brunnslägen med tillräcklig kapacitet och kvalitet är det mer effektivt att 
förbättra reningskapaciteten i reservvattenverket så att de befintliga reserv-
vattentäkterna kan nyttjas i ett krisläge. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 141/17, Motion – Vattenförsörjning 
 
Att Torsås kommun i nu rådande situation skulle investera för fullständigt 
redundant vattenförsörjning förberett för ett permanent bortfall av vatten-
försörjningen från Kalmar är inte ekonomiskt försvarbart. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motion – Vattenförsörjning med hänvisning till kommunchef Håkan 
     Peterssons yttrande, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 142/17   17/KS0006 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna delges: 
 

 JO-anmälan, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Inlämnat av Solveig Silverin. 

 Upphandlingens ABC inlämnat av Thomas Westman, Svenska 
Målarförbundet avdelning 2, Södra. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera, redovisade delgivningsärende. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 143/17   17/KS0052  
Revidering av delegationsordning, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelsen godkänner 2017-03-30 § 19 upprättat förslag till reviderad 
delegationsordning för Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera reviderad delegationsordning för Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 144/17   17/KS0046 
Flaggpolicy, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att Torsås kommun upprättade en flaggpolicy uppmanade 
kommunstyrelsen 2016-11-29 § 263 Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås att upprätta en policy avseende flaggning vid deras fastigheter. 
 
Policy flaggning föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen policy avseende flaggning från Räddningstjänstförbundet  
    Emmaboda – Torsås. 
----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 145/17   17/KS0088  
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025 och 
Kollektivtrafikstrategi 2050. Samhällsstödd trafik för funktionella 
regioner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Landstinget har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet tagit fram ett 
förslag till trafikförsörjningsprogram och kollektivtrafikstrategi. 
 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet (dnr 160829) behandlar målen för 
trafikens utveckling till år 2025. Kollektivtrafikstrategin (dnr 140072) tar tids-
mässigt vid där trafikförsörjningsprogrammet slutar och redovisar den lång-
siktiga viljeinriktningen för kollektivtrafiken. 
 
Torsås kommun inbjuds härmed att yttra sig över förslagen till trafik-
försörjningsprogram och kollektivtrafikstrategi. Remissvaren ska lämnas in 
senast 2017-03-31. 
 
Utdrag ur Landstingsstyrelsen protokoll daterat 2017-02-08, Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025 inklusive sex bilagor (diarie-
nummer 160829) samt Kollektivtrafiksstrategi 2050, samhällsstödd trafik för 
funktionella regioner (diarienummer 140072) föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att yttrandetiden är utgången så remissen gällande Regionalt trafikförsörjnings- 
     program för Kalmar län 2025 och Kollektivtrafikstrategi 2050 noteras.  
----- 
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AU § 146/17   17/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Ny personalchef Anneli Ekström. 

 Jobb- och näringslivsmässa 2017-05-19. 

 Henrik Juel ny VD i Torsås Fjärrvärmenät AB.  

 Invigning Torskolan. 

 Utbildning Sveriges kommuner och landsting SKL. 

 Utbildning för kommunchefer, Sveriges kommuner och landsting SKL. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
----- 
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AU § 147/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare  
 
Ärendebeskrivning 
 
Diagona AB i Kista har till Länsstyrelsen Södermanlands län inkommit med en 
ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet är fram-
tagning av samband- ritning- och projekteringsunderlag för projektörer och 
arkitekter samt inspektionsunderlag på platser som kan innebära hälsorisk eller 
annan fara för besiktningsman. Övervakningen ska ske i Sveriges samtliga län. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-05-17 till Länsstyrelsen Södermanlands län. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Diagona AB i Kista 
    om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Södermanlands län 
Kommunstyrelsen 
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AU § 148/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare  
 
Ärendebeskrivning 
 
Sydved AB i Jönköping har till Länsstyrelsen i Jönköpings län inkommit med 
en ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet är att 
underlätta inspektion, inventering av stormfälld skog och dokumentation av 
utförda skogliga åtgärder. Övervakningen ska ske i Skåne, Hallands, Blekinge, 
Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Västra Götalands, Östergötlands län samt 
följande kommuner i Örebro län, Örebro, Kumla, Hallsberg, Askersund, 
Lekeberg och Laxå. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-05-22 till Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Sydved AB i Jönköping 
    om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Jönköpings län  
Kommunstyrelsen 
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AU § 149/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare  
 
Ärendebeskrivning 
 
Orica Sweden AB i Nora har till Länsstyrelsen Stockholm inkommit med en 
ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet är att filmer 
och bilder används till att utvärdera och förbättra sprängresultat samt för att 
identifiera eventuella dolor (odetonerat sprängämne) i berghögen. Syftet är 
ökad säkerhet samt reducerad miljöpåverkan genom att sprängämnet utnyttjas 
maximalt. Övervakningen ska ske över sprängarbetsplatser över hela landet. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-05-11 till Länsstyrelsen Stockholm. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Orica Sweden AB i  
     Nora om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Stockholm  
Kommunstyrelsen 
 


