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Plats och tid Folkets Hus i Torsås, 2017-02-13, 18.30 – 21.30      
       
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Martin Storm, tillförordnad kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista  
   
   
   
   
  
Utses att justera Mats Olsson, KD och Janita Kirchberg, SD  
  
Justeringens    Kommunledningskontoret i Torsås 2017-02-15 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 1 - 13        

    
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson  
   ..............................................................................................................     
   
 Justerande Mats Olsson                             Janita Kirchberg 
   

   
   

  ANSLAG/BEVIS 
 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
 Kommunfullmäktige    

Sammanträdesdatum 2017-02-13    nedtagande kk 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2017-02-15 Datum för anslags 
nedtagande 

2017-03-06  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
 

Ledamot Närvarande § Tjänstgörande ersättare 
Henrik Nilsson Bokor, S Ja  

Christofer Johansson, C Ja  

Martin Kirchberg, SD Ja  

Ann-Britt Mårtensson, S Ja   

Maria Karlsson, C Nej Östen Barrdahl, C 

Roland Swedestam, S Ja   

Per Olov Vickius, SD Nej       

Mona Magnusson, M Ja   

Marcus Johansson, C Ja   

Christina Lönnqvist, S Ja       

Margareta Ohlin, L Ja   

Eva-Kristina Berg, C Ja   

Per-Olov Karlsson, SD Ja       

Sören Bondesson, S Ja  

Sten Bondesson, C Ja  

Jill Jonsson, S  Nej Lina Jonsson, S  

Staffan Kromnow, M Ja   

Janita Kirchberg, SD Ja  

Åsa Haglund – Rosenborg, C Nej Elsie Ludwig, C  

Lars Sjöholm, MP Nej Mikael Nilsson, MP 

Hans Larsson, S  Ja   

Mats Olsson, KD Ja   

Linda Eriksson, C Nej Nils Gustling, C 

Kerstin Ahlberg, S Ja   

Kent Freij, SD Ja  

Lena Gustafsson, V    Nej Gunilla Modin, V  

Johan Petersson, L Ja       

Roger Isberg, S Nej Sven-Erik Tornéus, S 

Lisa Klasson, C  Ja   

Susanne Rosén, S Ja   

Nicklas Thorlin, SD Ja 1 - 8       

Jan-Olof Olsson, C Ja   

Ewy Svensson, M Ja   

Björn Petersson, S Ja      

Frida Portin, C Ja   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Irma Kilim 
Mia Sundelin 
Björn Trolldal 
Centralförbundet för alkohol- och narkotika-
upplysning CAN 

 
 
 
 
1  

Olof Emilsson, Länsstyrelsen 1 

Pär Eriksson, Landstinget 2 

Linda Fleetwood, landstingsråd  2 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 1 - 13    
 
§ 1 Information Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN 
§ 2 Information om regionala folkhälsoplanen, Landstinget 
§ 3 Allmänhetens frågestund 
§ 4 Interpellation avseende kostnaderna för högstadieprojektet 
§ 5 Interpellation avseende bidrag till allmänna samlingslokaler 
§ 6 Fråga avseende boendesituationen för boende på Möre Hotell 
§ 7 Riktlinjer för arvodesväxling till pension för förtroendevalda samt revidering av  
 arvodespolicyn 
§ 8 Utökad ram 2017 avseende vikarieanskaffning vid undersköterskeutbildning –  
  Kunskapsnavet 
§ 9 Bergkvara 2:44, Bergkvara hamn 
§ 10 Uthyrningspolicy för Torsås Bostads AB 
§ 11 Medborgarförslag – Trafiksituationen på Norra Tångvägen 
§ 12 Delårsrapport 2016, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 13 Medborgarförslag - Vandringsleden 
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KF § 1/17 17/KS0042 
Information från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
(CAN) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Irma Kilim, Mia Sundelin och Björn Trolldal från Centralförbundet för alkohol- och 
narkotika-upplysning (CAN) och Olof Emilsson från Länsstyrelsen medverkar och 
föredrar ärendet. 
 

Vad är ILFA – syfte och innehåll 
 
Syfte; Förbättra det lokala förebyggande ANDT-arbetet. 
 
Behovsinventeringar, med hjälp av en rad olika indikatorer (skolundersökningar är en). 
Rekommendationer på basis av behovsinventeringarna. Både organisation och insatser. 
Uppföljning av rekommendationerna. 
 

CAN:s skolundersökningar; 
 
Enkäter till samtliga elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. 
Eleverna fyller i enkäterna i klassrum, våren 2015. 
Torsås: Årskurs 9; 45 svar, Gymnasiet årskurs 2; 49 svar. 
Det är den kommun eleverna bor i som räknas, inte där skolan ligger. 
 

Några rekommendationer för det ANDT-förebyggande arbetet; 
 
Politiken ska ge förutsättningar – Professionen ska genomföra insatser. 
Ingen partipolitisk fråga. Bred konsensus ger bättre möjligheter att lyckas. 
 

Rekommendationer; 
 
Prioritera alkohol- och drogpolitiska programmet. 
Utse någon som samordnar det ANDT-förebyggande arbetet. 
Utveckla samverkan med närliggande kommuner för att möjliggöra ett mer samordnat 
ANDT-förebyggande arbete. 
 

Sammanfattning; 
 
Arbetet bör riktas mot både unga och vuxna. 
Båda grupperna behöver insatser. 
Insatserna ska professionen genomföra – Politiken ska ge förutsättningar. 
Någon med mandat och tid som samordnar det ANDT-förebyggande arbetet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 1/17, Information från Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning CAN 
 

Axplock situationen Kalmar län; 
 
Stora lokala variationer i problembilden för länet. 
Torsås en av två kommuner som saknar samordnare och policy/handlingsplan i länet. 
75 stycken 15-åringar stannar hemma en dag från skolan för att ta hand om närstående. 
 
Ledamöterna delges ILFA-rapport nummer 1, uppdragsundersökning nummer 46 och 
ILFA-rapport nummer 3. 
----- 
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KF § 2/17 17/KS0042 
Information om regionala folkhälsoplanen, Landstinget 
 
Ärendebeskrivning 
 
Landstingsråd Linda Fleetwood och Pär Eriksson från Landstinget medverkar och föredrar 
ärendet. 
 
Det övergripande folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor. 
 
Information om hur utvecklas folkhälsan samt vad påverkar hälsan och folkhälsan. 
 
Onsdagen den 19 april 2017 kommer folkhälsoutskottet att tillsammans med kommunerna 
Emmaboda, Nybro och Torsås träffas i Torsås. 
----- 
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KF § 3/17     17/KS0005 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Allmänhetens frågestund utgår, med anledning av att ingen åhörare har anmält sitt intresse 
att ställa någon fråga. 
-----  
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KF § 4/17   16/KS0179 
Interpellation avseende kostnaderna för högstadieprojektet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Frida Portin, C, ställd interpellation till kommunstyrelsens ordförande  
Henrik Nilsson Bokor, S avseende kostnaderna för högstadieprojektet. 

 
Behovet av att renovera högstadiet var alla överens om, lokalerna var omoderna och 
mycket slitna. Slutligen var det två alternativ som det stod mellan, ett enplans- och ett 
tvåplansanternativ. Enligt ekonomisk kalkyl från 13/KS0176 var enplansalternativet 
beräknat till 90 mnkr och tvåplansalternativet till 105 mnkr. Centerpartiet förordade det 
första alternativet med tanke på att ”skattepengarna ska räcka till mycket”. I december 2014 
togs beslut om att verkställa tvåplansalternativet.  
 
Nu ser Centerpartiet att kostnaderna för högstadieprojektet skenar iväg och att ingen tycks 
veta vad slutnotan kommer att hamna på.  
I januari 2016 (kommunfullmäktige 2016-01-18) beräknades den totala kostnaden för 
högstadieprojektet till 120 mnkr. Två gånger därefter har Torsås Fastighets AB begärt att få 
borgensramen utökad. Till dags datum är kostnaden uppe i drygt 150 mnkr, en kostnads-
ökning med 25 procent. 
 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
 
1. Omkostnaden för totala högstadieprojektet var beräknat till 120 mnkr (enligt kommun-

fullmäktige 2016-01-18), varför har då borgensramen höjts två gånger därefter? 
2. Finns det framtida kostnader, exempel riva nuvarande fritidsgård och iordningställa 

hållplatser för skolbussarna, som inte täcks av Torsås Fastighets AB:s utökade 
borgensram, som nu är uppe i drygt 150 mnkr för högstadieprojektet?  

3. Om det finns fler icke kommunicerade kostnader för att färdigställa hela högstadie-
projektet, vad är den beräknande kostnaden för dessa? 

 
Kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilssons Bokors, S svar på 
interpellationen: 
 
Snart är nya högstadieskolan färdig att invigas och tas i bruk av lärare och elever. Det är en 
i alla avseenden modern skola som byggs upp i ett projekt som håller både tid och budget i 
en tid då Torsås kommun inte bara investerar utan också visar upp rekordgoda resultat.  
 
Jag är övertygad om att en viktig orsak till att tidsplaner och budget nu hålls är att 
majoriteten valde att satsa på en nybyggnation i stället för en mer osäker renoverings-
lösning där kostnaderna lätt drar iväg under en byggtid som hade pågått under långt längre 
tid.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 4/17, Interpellation avseende kostnaderna för 
högstadieprojektet 
 
1. Kostnad för högstadieprojektet är beräknat till 120 mnkr indelat i 2 etapper. 

Etapp 1; 105 mnkr och Etapp 2; 15 mnkr. Där ingår inte familjecentralen i Vita skolan. 
Styrelsen i Torsås Fastighets AB får löpande information om projektet som än så länge 
håller tidsplan och budget. När interpellanten nu skriver att Centerpartiet ser hur 
kostnaderna för högstadieprojektet skenar iväg, undrar jag om detta även gäller för 
vice ordförande i Torsås Fastighets AB Jörgen Johansson? För denna synvilla andas 
inte bara misstro mot bolaget som hanterar projektet utan är också vilseledande för 
allmänheten som kan tro att projektet är utom kontroll, och att skattebetalarnas pengar 
ska vara i fara. 

2. Rivningen av nuvarande fritidsgård och slöjd, hemkunskap samt trafiklösning ligger 
inräknat i etapp 2 och ryms således i de 120 mnkr som högstadieprojektet budgeterats 
till. 

3. Nej. 
 
Martin Kirchberg, SD hänvisar till kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15 § 142 där 
Sverigedemokraterna yrkar tillägg med bland annat att det ska finnas en relevant aktivitets-
plan/tidplan som ska vara kopplad till en betalningsplan. Tilläggsyrkandet avslogs. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen samt 
 
att notera svaret. 
-----  
Sändlista 
Frida Portin, C 
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KF § 5/17   17/KS0043 
Interpellation avseende bidrag till samlingslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Martin Kirchberg, SD, ställd interpellation till bildningsnämndens ordförande  
Sören Bondesson, S avseende bidrag till samlingslokaler. 

 
Bildningsnämnden i Torsås kommun beslutar 2016-05-10 att ge Torsås Folkets Hus-
förening 185 000 kronor i bidrag till samlingslokaler. Trots att det är väl känt att 
föreningen inte uppfyller kommunens krav för bidrag till allmänna samlingslokaler. 
 
Nämnda förenings samlingslokaler är, eller åtminstone var, inte öppna för alla 
kommuninvånare. Sverigedemokraterna vill i december 2015 hyra lokaler, men avvisades 
med hänvisning till föreningens uthyrningspolicy, där man inte hyr ut till Sverige-
demokraterna. Om föreningen fortfarande tillämpar denna policy, eller man nu har valt 
att uppfylla kommunens krav på öppenhet för alla, har vi inte kännedom om. Men 
om man inte uppfyller reglerna så är man inte berättigad till kommunalt bidrag. 
 
Fråga till bildningsnämndens ordförande: 
 
Hur kommer bildningsnämnden att säkerställa att Torsås Folkets Husförening för 2017 
uppfyller de krav för bidrag till allmänna samlingslokaler som kommunen ställer? 
 
Bildningsnämndens ordförande Sören Bondessons, S svar på interpellationen: 
 
Kultur- och fritidschefen går igenom ansökan enligt de fastslagna ansökningsförfarande 
som gäller för samlingslokalsbidrag. Därefter överlämnas ärendet till bildningsnämndens 
arbetsutskott och bildningsnämnden för beslut. Vid frågetecken tas alltid en kontakt med 
Folkets Husföreningen innan beslut tas. 
 
Martin Kirchberg, SD väntar sig ett mer utförligt svar på interpellationen. 
 
Kent Freij, SD ställer sig bakom interpellationen. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen samt 
 
att notera svaret. 
-----  
Sändlista 
Martin Kirchberg, SD 
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KF § 6/17   17/KS0044 
Fråga avseende boendesituationen för boende på Möre Hotell 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Martin Kirchberg, SD, ställd fråga till kommunstyrelsens ordförande  
Henrik Nilsson Bokor, S avseende boendesituationen för boende på Möre Hotell. 

 
Migrationsverket har sagt upp avtalet med Jokarjo AB gällande anläggningsboendet 
på Möre Hotell. Avtalet upphör 2017-03-03. Enligt den information som fåtts, så har 
60 av de 192 boende på hotellet redan fått uppehållstillstånd. 
 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
 
1. Hur bekostas boendet för de 60 migranter som har fått uppehållstillstånd? 
2. Hur ser kommunens planer ut för hur boendesituationen för dessa 60 ska hanteras 

efter 2017-03-03? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokors, S svar på frågan: 
 
Migrationsverket har sagt upp avtalet för anläggningsboende på Möre Hotell. I dagsläget 
finns cirka 40 personer boende som har uppehållstillstånd men som saknar kommun-
placering.  
 
1. De boende med uppehållstillstånd som inte har fått en kommunanvisning eller hittat 

boende genom egenbosättning kommer erbjudas plats av Migrationsverket på annan 
ort i väntan på kommunplacering. 

2. De nyanlända kommuninvånare som funnit bostad i kommunen genom egenbosättning 
eller genom anvisad plats via Migrationsverket tas emot av kommunens integrations-
enhet. Kommunen har inget särskilt ansvar, plan eller möjlighet att ordna boende till 
alla med uppehållstillstånd. 

 
Många av de boende på Möre som nu riskerar att lämna kommunen är personer som har 
goda erfarenheter av kommunen genom kontakt med personal, engagerade medborgare i 
civilsamhället, genom arbetspraktik, föreningsliv och skola.  
 
Det är en god grund för fortsatt etablering i kommunen och det är min förhoppning att 
flera av dem som nu tvingas flytta från kommunen en dag kan komma tillbaka och att flera 
hittar bostad i vår region innan de flyttas vidare. Utmaningen är att klara bostadsbristen i 
Torsås kommun. Det är glädjande att allt fler vill bosätta sig i Torsås kommun och att vi 
återigen är fler än 7 000 invånare, det gör att det återigen byggs bostäder i kommunen och 
att flyttkedjorna förbättras. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att frågan härmed anses föredragen samt 
 
att notera svaret. 
----- Sändlista Martin Kirchberg, SD 
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KF § 7/17 
KS § 11/17 
AU § 14/17 15/KS0232 
Riktlinjer för arvodesväxling till pension för förtroendevalda samt 
revidering av arvodespolicyn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-03-14 § 28: 

 
att försäkringstrygga OPF-KL via Trygg PolitikerPension och att godkänna 
     reviderat omställningsstöd och Pension för förtroendevalda (OPF-KL),  
     Kompensation för förlorade pensionsförmåner, Utfästelse av Trygg  
     PolitikerPension samt att det nya reglementet ska tillämpas från och med 
     Valet 2014, 
 
att ta fram riktlinjer för att de förtroendevalda ska kunna växla arvode till 
     pension, 
 
att uppdra åt kommunens bolag att anta motsvarande reglementen att omfatta 
     samtliga av deras förtroendevalda. 
 
Policyn är så pass ny att det inte är mycket som behöver revideras i den. Det som har 
tillkommit är att Torsås kommun har antagit TPP.  
Det innebär att de två sista stycken i policyn som berör pension till förtroendevald bör 
ersättas med följande text: 

  
Till skillnad mot omställningsstödet gäller bestämmelserna om pension oavsett uppdragets omfattning. 
Pensionsförmånerna avser avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. 
Pensionsavgift sätts av på de årliga kontanta ersättningarna. Pensionsavgiften uppgår till 4,5 % av 
pensionsgrundande inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på pensionsgrundande inkomst över 
7,5 inkomstbasbelopp. Vid små pensionsavgifter utbetalas detta kontant istället för att avsättas som 
pension. Pensionsavgifterna inbetalas till den pensionsförvaltare som staden vid var tidpunkt har avtal med.  
Pensionsavsättningen gäller både för nyvalda samt för omvalda fritidspolitiker.  
Pensionsavsättningen kan som längst pågå till 75 års ålder. En förutsättning är att uppdraget har 
påbörjats innan 67 års ålder. 

  
Utöver detta så kan det bli aktuellt att även lägga in en text avseende eventuella 
gruppförsäkring. 

  

Fortsättning 
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Fortsättning § 7/17, Riktlinjer för arvodesväxling till pension för 
förtroendevalda samt revidering av arvodespolicyn 
 

Riktlinjer för arvodesväxling till pension för förtroendevalda 
Bilaga 3 
 
1. Inledning 
 
En arvodesväxling innebär att den förtroendevalde byter en bestämd del av sitt arvode mot 
att motsvarande del plus tillägg inbetalas till en pensionsförsäkring i ett valt 
försäkringsbolag utefter den förtroendevaldes önskemål, kommunens upphandling, 
pensionspolicy samt dessa riktlinjer. 
 
Arvodesväxling kompletterar de pensionsåtagande som i övrigt gäller enligt lag och 
kollektivavtal samt ev. privat sparande. 
 
Torsås kommun har upphandlat valbar försäkringsgivare avseende placering av premien för 
arvodesväxling. 
 
2. Personkrets 
 
Torsås kommun erbjuder växling av arvode mot pension till de förtroendevalda som 
uppfyller samtliga följande villkor: 

 Har ett uppdrag med månadsarvode, ordförande eller 1:e och 2:e vice 

ordförande. 

 

3. Grundregler 

 

 Pensionsåldern är 65 år. 

 Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55 års ålder eller från den 

tidpunkt som skattelagstiftelsen och valt försäkringsbolags villkor  

tillåter antingen som ett livsvarigt eller temporärt uttag. 

 Premiebetalningen kan ske så länge den förtroendevalde har ett 

  politiskt uppdrag, dock längst intill 65 års ålder. 

 Den försäkrade har full förfoganderätt över pensionen. 

4. Storleken på växlingen 

Det belopp som den förtroendevalde avstår varje månad måste uppgå till minst 1000 kr. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 7/17, Riktlinjer för arvodesväxling till pension för 
förtroendevalda samt revidering av arvodespolicyn 
 
Utöver det arvode som den förtroendevalde avstår bekostar Torsås kommun ett tillägg 
motsvarande skillnaden mellan sociala avgifter och löneskatt, vilket inbetalas till det 
försäkringsalternativ som den förtroendevalde väljer. Tillägget kan komma att förändras 
utifrån en ev. förändring av de sociala avgifterna eller löneskatten och är således inget fast 
belopp. 
 
5. Val av utformning av arvodesväxlingen 

Den förtroendevalde som väljer arvodesväxling, får välja premiebestämd försäkringslösning 
inom ramen för de leverantörer som kommunen upphandlat avseende såväl traditionell- 
som fondförsäkring. 
 
5.1 Traditionell- eller fondförsäkring 

Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek baseras på 
pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensionskapitalets storlek är beroende av 
de premier som inbetalats under den förtroendevaldes uppdragstid, samt av den 
vinstdelning/återbäring som försäkringsbolaget tilldelar traditionell försäkring, eller vid 
fondförsäkring den värdeutveckling fonden erhållit under den aktuella perioden. Vid val av 
fondförsäkring är alltid den förtroendevalde själv ansvarig för valet av fond, och därmed 
också storleken på pensionsförmånerna. 
 
5.2 Efterlevandeskydd 

Den förtroendevalde avgör själv om arvodesväxlingen ska omfatta efterlevandeskydd, 
återbetalningsskydd. Detta påverkar den egna ålderspensionen, som då blir lägre.  
Torsås kommun tar inget ansvar, gentemot efterlevande, i det fall någon medvetet avstått 
ifrån val av återbetalningsskydd i det alternativa valet. 
 
6. Förändring av försäkringslösningen  

Den förtroendevalde har möjlighet att byta förvaltningsform, premiestorlek och 
efterlevandeskydd inom den valda försäkringslösningen. Ändring av förvaltningsform och 
efterlevandeskydd ska anmälas till respektive försäkringsbolag. Ändring av premiestorlek 
ska anmälas till personalavdelningen. Ändring kan ske maximalt två gånger per år. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 7/17, Riktlinjer för arvodesväxling till pension för 
förtroendevalda samt revidering av arvodespolicyn 
 
7. Arvodesunderlag 

Det är arvodet innan växlingen som ska ligga till grund för avsättningen till den 
avgiftsbestämda ålderspensionen. Dock kan ev. ersättning från socialförsäkringarna enligt 
lag komma att påverkas av växlingen såsom allmän pension, sjukersättning och 
föräldrapenning. 
 
8. Uppdrag upphör 

Arvodesväxlingen upphör då den förtroendevalde ej längre har något politiskt uppdrag 
med månadsarvode inom Torsås kommun. 
 
9. Särskild överenskommelse 

För att växla arvode mot pension ska börja gälla ska en särskild överenskommelse 
upprättas vilken ska undertecknas av både den förtroendevalde och av Torsås kommun. 

 
10. Rådgivning 

För den förtroendevalde innebär valet av ev. arvodesväxling ett viktigt privatekonomiskt 
beslut.  
 
Torsås kommun kommer därför att erbjuda den förtroendevalde individuell rådgivning av 
fristående försäkringsspecialist vilken utses av kommunen. 
 
För att den förtroendevalde ska kunna ta ställning i valet ska denne före sitt val få 
information om skillnaderna mellan de olika förvaltningsformerna samt övriga 
valmöjligheter. 
 
11. Ansvar för riktlinjerna  

Kommunstyrelsen ansvarar för dessa riktlinjer. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 7/17, Riktlinjer för arvodesväxling till pension för 
förtroendevalda samt revidering av arvodespolicyn 
 
Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta revideringarna i pensionsreglementet samt i riktlinjer för  
     alternativ tjänstepension, bilaga 1 och riktlinjer för löneväxling till pension, 
     bilaga 2 samt 
 
att godkänna och anta riktlinjer för arvodesväxling till pension för  
     förtroendevalda, bilaga 3. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-24 kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta revideringarna i pensionsreglementet samt i riktlinjer för  
     löneväxling till pension, bilaga 2 samt 
 
att godkänna och anta riktlinjer för arvodesväxling till pension för  
     förtroendevalda, bilaga 3. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna och anta revideringarna i pensionsreglementet samt i riktlinjer för  
     löneväxling till pension, bilaga 2 samt 
 
att godkänna och anta riktlinjer för arvodesväxling till pension för  
     förtroendevalda, bilaga 3. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KF § 8/17 
KS § 12/17 
AU § 16/17   16/KS0180 
Utökad ram 2017 avseende vikarieanskaffning vid under-
sköterskeutbildning - Kunskapsnavet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har ett fortsatt stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg. 
Behovet ökar då det blivit svårt att rekrytera utbildad personal.  
 
Ett sätt att erhålla utbildad personal är att erbjuda tillsvidareanställd personal, vård- och 
omsorgsutbildning genom Kunskapsnavet i Torsås. 
 
Vikariekostnad för att ersätta samtliga tio stycken personal och tre timmar per vecka i 65 
veckor beräknas uppgå till cirka 335 000 kronor, vilket innebär cirka 195 000 kronor för 
2017. 
 
Vikariekostnad för att ersätta samtliga femton stycken personal och tre timmar per vecka i 
65 veckor beräknas uppgå till cirka 500 000 kronor, vilket innebär cirka 290 000 kronor för 
2017. 
 
Kostnaden beräknas bli mindre än beräkningarna utifrån att den personal som kommer att 
gå utbildningen inte kommer att vara schemalagd under samtliga veckor. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-12-08 § 160 att föreslå kommunfullmäktige att utöka ramen 
för socialnämnden avseende kostnaden för vikarieanskaffning vid utbildning, 290 000 
kronor för 2017. 
 

Arbetsutskottet förslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka befintlig budgetram för socialnämnden avseende kostnaden för 
     vikarieanskaffning vid undersköterskeutbildning, 290 000 kronor för 2017. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2017-01-24: 
 
att upprätta en kartläggning, över befintlig utbildningsstatus. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka befintlig budgetram för socialnämnden avseende kostnaden för 
     vikarieanskaffning vid undersköterskeutbildning, 290 000 kronor för 2017. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 8/17, Utökad ram 2017 avseende vikarieanskaffning vid 
undersköterskeutbildning – Kunskapsnavet 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2017-02-13 
 
Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att utöka befintlig 
budgetram för socialnämnden avseende kostnaden för vikarieanskaffning vid 
undersköterskeutbildning, 290 000 kronor för 2017. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
yrkandet. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utöka befintlig budgetram för socialnämnden avseende kostnaden för 
     vikarieanskaffning vid undersköterskeutbildning, 290 000 kronor för 2017. 
-----  
Sändlista  
Socialnämnden 
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KF § 9/17 
KS § 21/17    17/KS0025 
Fastighetsköp Bergkvara 2:44 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger på ett köpekontrakt mellan PJN Cilon AB och Torsås kommun om att 
förvärva tomträtten med byggnader på fastigheten Bergkvara 2:44 för en köpeskilling om 
1,2 mnkr. 
 
PJN Cilon AB erhåller som dellikvid i huvudavtal del av fastigheten Bergkvara 2:1 och 
Bergkvara 2:33 om cirka 11 000 kvadratmeter. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Martin Kirchberg, SD och Per Olov Karlsson, 
SD yrkar bifall till att godkänna köpekontrakt med tillhörande handlingar mellan PJN Cilon 
AB och Torsås kommun. 
 
Sten Bondesson, C med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar avslag på 
köpekontrakt med tillhörande handlingar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S med fleras yrkande och 
Sten Bondesson, C med fleras yrkande finner han att kommun-styrelsen beslutat att 
godkänna köpekontrakt med tillhörande handlingar mellan PJN Cilon AB och Torsås 
kommun.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 2017-01-27: 
 
att redovisa en kostnadsbedömning över akuta säkerhetsåtgärder på 
     fastigheten. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna köpekontrakt med tillhörande handlingar mellan PJN Cilon AB 
     och Torsås kommun.  

 
Reservation 
 
Sten Bondesson, C och Christofer Johansson, C reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt eget yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 9/17, Fastighetsköp Bergkvara 2:44 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2017-02-13 
 
Tillförordnad kommunchef Martin Storm redovisar en kostnad på 188 000 kronor för de 
akuta säkerhetsåtgärder som krävs på fastigheten. 
 
Christofer Johansson, C; Utvecklingsområdet ”bad till bad” (Dalskär till Badudden) där 
Bergkvara hamn går, är ett geografiskt stort område med stor potential för Bergkvara och 
för hela Torsås kommun. 
För Centerpartiet är den lokala nivån viktig. Människor skall få tydlig information och ska ges 
möjlighet att påverka sin vardag. Samarbete och dialog skapar förutsättningar och 
handlingskraft för väl förankrade och långsiktiga beslut. Att i dagsläge köpa silon, utan 
medborgardialog, samtidigt som man önskar sälja attraktiv havsnära mark till ett företag 
som varken visat handlingskraft i att underhålla sina nuvarande fastigheter eller vara en del 
av lokalsamhällets utveckling, visar på ett oprofessionellt agerande. 
 
Meddelas att Nicklas Thorlin, SD lämnar sammanträdet. 

 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S med instämmande av Mona Magnusson, M, Mats Olsson, KD, 
Staffan Kromnow, M, Martin Kirchberg, SD, Kent Freij, SD, Johan Petersson, L och Per 
Olov Karlsson, SD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Sten Bondesson, C med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar på en minoritets-
återremiss av ärendet med hänvisning till att en vision över området ”bad till bad” tas fram 
som visar på dess utvecklingspotential. Att en arbetsgrupp skapas, med bland annat 
representation från Bergkvara, som i dialog får vara med och ta fram visionen. Att inte sälja 
mark i ett intressant område, möjligen hyra ut så att en seriös verksamhet kommer att 
bedrivas. Vis av erfarenheten så såldes gamla sågverkstomten mitt emot gamla soptippen i 
Bergkvara hamn, till ett företag som aldrig fick fart på verksamheten. Idag står tomten tom 
och utan verksamhet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller enligt Sten 
Bondessons, C med fleras yrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat att ärendet 
ska avgöras under kvällen varvid omröstning begäras. 
 
Vid omröstning där ja = enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och nej = enligt Sten 
Bondessons, C med fleras yrkande avges 23 ja-röster och 10 nej-röster. Hur var och en 
röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 9/17, Fastighetsköp Bergkvara 2:44 
 
Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Par
ti 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S  X   

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD  X   

Ann-Britt Mårtensson S  X   

Maria Karlsson  C Östen Barrdahl, C  X  

Roland Swedestam  S  X   

Per Olov Vickius SD  - - - 

Mona Magnusson M  X   

Marcus Johansson C     X   

Christina Lönnqvist S  X   

Margareta Ohlin  L  X   

Eva-Kristina Berg  C      X   

Per-Olov Karlsson SD  X   

Sören Bondesson S  X   

Sten Bondesson C   X  

Jill Jonsson S Lina Jonsson, S  X   

Staffan Kromnow M   X     

Janita Kirchberg SD  X   

Åsa Haglund Rosenborg C Elsie Ludwig, C  X  

Lars Sjöholm MP Mikael Nilsson, MP  X   

Hans Larsson S  X   

Mats Olsson KD  X   

Linda Eriksson C Nils Gustling, C  X  

Kerstin Ahlberg S  X   

Kent Freij SD  X   

Lena Gustafsson V Gunilla Modin, V  X   

Johan Petersson L  X   

Roger Isberg S Sven-Erik Tornéus, S  X   

Lisa Klasson C   X  

Susanne Rosén S  X   

Nicklas Thorlin SD  - - - 

Jan-Olof Olsson C   X  

Ewy Svensson M  X   

Björn Petersson S  X   

Frida Portin C   X  

 Summa 23 10   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 9/17, Fastighetsköp Bergkvara 2:44 
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S med instämmande av Mats Olsson, KD, Staffan Kromnow, M, 
och Kent Freij, SD, yrkar tillägg med att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen att underteckna erforderliga handlingar. 

 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
tilläggsyrkandet. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna köpekontrakt, markavtal med tillhörande handlingar mellan PJN Cilon AB 
     och Torsås kommun, 

  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef  
     Håkan Petersson att underteckna erforderliga handlingar. 

 
Reservation 
 
Sten Bondesson, Christofer Johansson, Östen Barrdahl, Marcus Johansson, Eva-Kristina 
Berg, Elsie Ludwig, Nils Gustling, Lisa Klasson, Jan-Olof Olsson och Frida Portin samtliga 
C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen  
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KF § 10/17 
KS § 18/17 
AU § 24/17    17/KS0020 
Uthyrningspolicy för Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Uthyrningspolicyn ligger till grund för hur Torsås Bostads AB handlägger ärenden och 
förfrågningar gällande bostadssökande och uthyrning.  
Uthyrningspolicyn följer hyreslagen och är det regelverk Torsås Bostads AB:s anställda 
arbetar efter vid uthyrning av bostäder. Se aktbilaga 
 
Styrelsen för Torsås Bostads AB beslutar 2016-09-29 att med kompletteringar gällande 
grundkrav och köpoäng anta förslag till uthyrningspolicy. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s upprättade uthyrningspolicy. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-01-24 
 
Protokollsanteckning 
 
Per Olov Karlsson icke tjänstgörande ersättare vill ha antecknat till protokollet att en 
presumtiv hyresgäst kan ha en väldigt låg pension men ett stort kapital, exempelvis genom 
att ha vunnit på något av Socialdemokraternas lotterier. Det förefaller orimligt att en sådan 
person inte ska kunna få hyra en lägenhet av Torsås Bostads AB. 

 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-24 kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s upprättade uthyrningspolicy. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2017-02-13 
 
Ledamot Margareta Ohlin, L med instämmande av Marcus Johansson, C och Kent Freij, 
SD vill ha antecknat i protokollet att när det råder brist på bostäder får inga lägenheter 
hyras ut till kontorslokaler för tjänstemän. 
  

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s upprättade uthyrningspolicy. 
-----  
Sändlista 
Torsås Bostads AB 
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KF § 11/17 
KS § 13/17 
AU § 17/17 
KF § 112/16   16/KS0139 
Medborgarförslag – Trafiksituationen på Norra Tångvägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Melker Lyth, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun sätter upp gupp eller 
andra farthinder för att få ner hastigheten på Norra Tångvägen i Torsås. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-03-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Trafiksituationen på Norra Tångvägen till  
     tekniska nämnden/trafiknämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från kommun-
fullmäktiges beslut innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. Klaras inte 
tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 

 
Arbetsutskottets behandling 2017-01-17 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-11-08 § 49 att återsända medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen eftersom ärende tillhör Trafikverket. 
 
Yttrande från Malin Davou/Sofie, Hammarberg, Trafikverket; 
 
Norra Tångvägen, väg 518 är cirka 5 – 7 meter bred. Vägen har en årsdygnsmedeltrafik på 
cirka 1 500 fordon, uppmätt år 2015. På sträckan mellan Handelsbanken och Södra 
skogsägarna är väg 518 relativt rak med bra sikt och det finns en trottoar längs vägen. 
Medelhastigheten är cirka 55 kilometer per timme på sträckan. 
 
Tyvärr finns det en del förare som överskrider den skyltade hastigheten och det är ett 
problem. Det är inte möjligt att bygga bort alla trafiköverträdelser utan det ligger även ett 
ansvar hos den enskilda trafikanten att följa den regler som finns i trafiken,. 
 
Att anlägga hastighetsdämpande åtgärder är ofta svårt då de inte bara dämpar farten utan 
också kan medföra problem, både för boende och för trafikanter på vägen. 
Hastighetsdämpande åtgärder har en lokal effekt, vid hindret. På längre sträckor kan därför 
flera åtgärder behövas. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 11/17, Medborgarförslag – Trafiksituationen på Norra 
Tångvägen 
 
Grupp kan förorsaka buller vilket kan upplevas som störande för kringboende, så ska 
Trafikverket vara mycket restriktiva med att anlägga gupp i närheten av bostadsbebyggelse. 
Åtgärder för sidoförskjutningar eller avsmalningar av trafiken ska utformas så att 
framkomligheten för större fordon, såsom till exempel jordbruksredskap och vissa andra 
arbetsfordon är fortsatt god vilket gör att personbilar kan, om de absolut vill, köra relativt 
fort igenom.  
 
Effekten av sidoförskjutningar och avsmalningar är bättre med en högre trafik-mängd 
eftersom det då blir större chans för att möte mellan fordon sker vid hindret. 
 
Ett tips kan vara att kontakta polisen och höra om möjligheterna till en 
hastighetsövervakning på platsen, regelefterlevnad är ett polisiärt ärende. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Trafiksituationen på Norra Tångvägen med 
     hänvisning till yttrandet från Trafikverket, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-24 kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Trafiksituationen på Norra Tångvägen med 
     hänvisning till yttrandet från Trafikverket, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå medborgarförslaget – Trafiksituationen på Norra Tångvägen med 
     hänvisning till yttrandet från Trafikverket, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Melker Lyth, Torsås 
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KF § 12/17 
KS § 14/17 
AU § 20/17    16/KS0176 
Delårsrapport 2016, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2016 föreligger från Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Resultatet per den 31 augusti 2016 uppgår till plus 21,7 mnkr samtidigt som 
helårsprognosen kalkyleras till plus 6,7 mnkr. Det prognostiserade resultatet innebär att 
gymnasieförbundet klarat av att inhämta den kostymanpassning, till största del hänfört till 
minskning av 16- 19 åringar, som belastade verk-samheten i början av året med cirka 16 mk 
r. 
 
Inom skolområdena finns budgetavvikelser och enheternas samlade resultat visar ett 
underskott om 3,2 mnkr. Resultatet är en stor förbättring i förhållande till samma tidpunkt 
förra året då enheterna prognostiserade ett helårsresultat om minus 21 mnkr. 
 
Till resultatet bidrar det positiva utfallet gällande interkommunala ersättningar om 5,8 mnkr 
samt en återföring av ej nyttjade medel avseende pensionsrätter om 5,9 mnkr. 
 
Revisorerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund bedömer: 
 

 Den finansiella redovisningen har tagits fram i enlighet med Lag om kommunal 
redovisning, god redovisningssed och styrelsens riktlinjer. 

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

 Mål för god ekonomisk hushållning har fastställts och följts upp av styrelsen. 

 Resultaten i delårsbokslutet för de mål som följts upp visar att de delvis är förenliga 
med de mål för verksamheten som styrelsen har fastställt. 

 De finansiella målen är uppfyllda. 

 Årets resultat efter balanskravsavstämning prognosticeras till 6,7 mnkr, vilket innebär 
att balanskravet för år 2016 uppfylls.  

 

Arbetsutskottet föreslår 2017-01-01 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsunds Gymnasieförbundets delårsrapport för 2016. 
 

Fortsättning 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 12/17, Delårsrapport 2016, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-24 kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsunds Gymnasieförbundets delårsrapport för 2016. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Kalmarsunds Gymnasieförbundets delårsrapport för 2016 samt 
 
att notera revisionsrapporten. 
 -----  
Sändlista 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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KF § 13/17   17/KS0047 
Medborgarförslag – Vandringsleden 
 
Ärendebeskrivning 
 
En anonym förslagsställare vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun gör en ny 
sträckning av vandringsleden i Ragnabo. 
 
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende (medborgarförslag) i kommun-
fullmäktige. 
 
Enligt antagen arbetsordning för kommunfullmäktiges 2016-12-12 ska ett medborgar-
förslag vara undertecknat av en eller flera personer med namnförtydligande, adress och 
telefonnummer. Inlämna medborgarförslag uppfyller inte detta och kan därför inte beredas. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslaget noteras och läggs till handlingarna. 
----- 
 
 

 
 
 
 
 
 


