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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 54 - 85 
 
§ 54 Företagsbesök 
§ 55 Föregående sammanträdesprotokoll 2014-02-18, 2014-02-25,  

2014-03-04 
§ 56 Information från Torsås Företagscentrum 
§ 57 Årsredovisning 2013 
§ 58 Avstämning mot balanskravet 
§ 59 Kompletteringsbudget 2013 
§ 60 Månadsuppföljning januari – februari 2014 
§ 61 Uppföljning utifrån Unik Resurs rapport 
§ 62 Syskonen Johanssons Stipendiefond 
§ 63 Revidering arvodesreglemente 
§ 64 Nya regler för partistödet 
§ 65-67 Redovisning delegationsärende 
§ 68 Crowsourcing, ungdomsarbetslösheten 
§ 69 Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara 
§ 70 Översiktsplan, tillägg för VA 
§ 71 Riksintresse för kulturmiljövård, yttrande 
§ 72 Fördjupning av översiktsplan för skärgården, Karlskrona kommun 
§ 73 Lokal Ungdomsstrategi (LUS) i kommunen 
§ 74 Överenskommelse med Garpens Vänner 
§ 75 Överenskommelse samverkan Polis – Torsås kommun 
§ 76 Samordnad upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik med buss, 
 personbil och mindre specialfordon 
§ 77 Gallringsplan sociala medier – kommunstyrelsen 
§ 78 Revisionsrapport – Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk  
 Hushållning 
§ 79 Samverkansöverenskommelse kring personer med psykisk funktions- 
 Nedsättning 
§ 80 Kommunledningen informerar 
§ 81 Anmälan arbetsutskottet 2014-03-03, 2014-0-18, personalutskottet 
 2014-0-11, Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 2014-01-30 
§ 82 Projekt Nytt kulturhus 
§ 83 Revidering förbundsordning, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 84 Skällenäs 1:70, Komposteringsanläggning 
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KS § 54/14   14/KS0075  
Företagsbesök inom bygg, städ och hantverk, 2014-03-25 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C hälsar alla välkomna till företagsbesöket i 
Torsås Företagscentrums lokaler. 
 
Medverkande förutom kommunstyrelsens ledamöter var entreprenörer från 
EMJ:S El, Sörens Byggtjänster, WM-Snickerier & Design, SD-Hus Bygg & 
Montage AB, Andersson Måleri AB, Söderåkra Gräv &  Städ, Mörebyggen AB 
samt byggnadssnickare Timo Tippner. Från Torsås Bostads AB/Torsås 
Fastighets AB medverkar VD Magnus Andersson. 
 
Entreprenörerna presenterar kort respektive företag.  
 
Inga synpunkter framkom när det gäller tillstånd och kontakt med kommunens 
samhällsbyggnadsförvaltning. 
 
VD Magnus Andersson informerar om deras arbete i samband med upp-
handlingar gällande deras fastigheter. 
 
Fastighetsbolagets upphandling gällande hantverkstjänster utgår 2014-09-30 
och fastighetsskötsel utgår 2015-04-30. 
Pågående upphandling gäller om- och tillbyggnad kommunförrådet. 
 
Förmiddagen avslutades med ett studiebesök på TM Tube System. 
-----  
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KS § 55/14   14/KS0020  
Föregående sammanträdesprotokoll 2014-02-18, 2014-02-25, 
2014-03-04 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2014-02-18, 2014-02-25 och 2014-03-04. 
  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till handlingarna. 
-----  
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KS § 56/14   14/KS0021  
Information från Torsås Företagscentrum TFC 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tuulikki Åkesson, Torsås Företagscentrum TFC informerar om vision, mål & 
strategi för verksamheten. 
 

Verksamhet 2013, näringsliv, service, nyföretagscentrum, kontaktnät, 
regionala uppdrag: 
 

 Medlemmar 94 

 Nya företag 5 

 Rådgivningstillfällen ›50 

 Nätverksträffar 8 

 Kurser, utbildningar 5 

 Projekt 3. 
 

Nätverk: 
 

 Chefsnätverk 

 4 träffar 

 Handelsnätverk 

 Våryra, sensommarfest, vintervecka 

 Winnet Torsås 

 Före detta Q-net, Kvinnors företagande, Samarbete NET. 
 

Projekt: 
 

 Handel och Service 

 Hjälpa till Torsås handels överlevnad 

 Hot Spot 

 Stöd till kvinnors företagande på landsbygden 

 Tekniknoden 

 Lnu/LTC, Tekniknod Sydost Torsås 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 56/14, Information från Torsås Företagscentrum 
TFC 
 
Plan 2014, näringslivsarbete, entreprenörskap, nätverkande, 
kompetensförsörjning, regionala uppdrag 
 

 Tekniknod 

 Kompetens 

 Handel och Service 

 Regionalt arbete 

 Nätverk, möten 

 Lobby verksamhet 
 
Omsättning för 2013 cirka 2,9 mkr. 
  

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande näringslivsverksamheten inom Torsås  
     Företagscentrum. 
-----  
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KS § 57/14 
AU § 78/14 12/KS0053 
Årsredovisning 2013       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en redovisning av årsredovisningen för år 
2013, vilket visar ett överskott på närmare 3 mkr för kommunen och närmare 
5,5 mkr för koncernen.  
 
Trenden fortsätter för Torsås kommun, det är nu nionde året med plusresultat. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-18 kommunstyrelsens besluta: 
 
att överlämna årsredovisningen för 2013 till de förtroendevalda revisorerna för 
     granskning.  
 

Kommunstyrelsens beslutar: 
 
att överlämna årsredovisningen för 2013 till de förtroendevalda revisorerna för 
     granskning.  
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås kommuns årsredovisning för 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 58/14 
AU § 79/14 12/KS0053 
Avstämning mot balanskravet       
      
Ärendebeskrivning 
 
Enligt KL 8 kap 5 § ska negativt resultat vara återställt senast tre (3) år efter 
bokslutsåret. Torsås kommun har åtta år på rad visat ett positivt resultat. 
 

 Bokslut 
2009 

Bokslut 
2010 

Bokslut 
2011 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2013 

Årets resultat +1,5 +5,2 +4,7 +6,1 +2,9 

Synnerliga skäl    -2,5 +7,4 

Justerat resultat +1,5 +5,2 +4,7 +3,6 +10,3 

Ackumulerat resultat +8,6 +13,8 +18,5 +22,1 32,4 

 
Under synnerliga skäl enligt KL 8 kap ingår i bokslut 2013: 
 

 Särskilda underhållsåtgärder eller andra samhällsviktiga 
utvecklingssatsningar 1,4 mkr 

 Orealiserade förluster i värdepapper 3,5 mkr 

 Justering förändrad RIPS-ränta 0,9 mkr 

 Extra avsättning Hallagärde soptipp 1,5 mkr. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-18 kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna, att synnerliga skäl i redovisningen åberopas enligt ovanstående 
     förslag. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna, att synnerliga skäl i redovisningen åberopas enligt ovanstående 
     förslag, 
 
att avsätta 3,5 mkr ur 2013 års resultat till en resultatutjämningsreserv. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KF § 59/14 
AU § 80/14 13/KS0023 
Kompletteringsbudget 2013      
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till kompletteringsbudget 2014 – Investeringsbudget 
(tkr) 
 
Kommunstyrelsen 
Bredbandsutbyggnad   500 
Kommunal ledningsplats                    1 119 
 
Tekniska nämnden – skattefinansierad 
Vision Bergkvara                     1 000 
Brygga Fulvik   200  
Skyltar ortsnamn, hänvisning    39 
Vågbrytare   700 
Snöblad        9 
Parkanläggningar     59 
Tillgänglighetsanpassningar  262 
Utbyggnad av VA och gata, Ragnabo 3:28 940 
 
Tekniska nämnden - affärsdrivande 
Ledningsnät   682 
Bergkvara reningsverk   115 
Bergkvara reningsverk, kväverening    57 
Gullabo vattenverk   289 
Projektering Kvilla   100 
Bergkvara reningsverk, slampumpar  80 
Bergkvara vattenverk, pumpar  100 
Reinvestering vattenledningsnät  449 
Reinvestering spillvatten  976 
Utbyggnad av VA och gata, Ragnabo 3:28 460 
 

Förslag till kompletteringsbudget 2014 - Driftbudget (tkr) 
 
Bildningsnämnden 
Ökade hyreskostnader Torskolan   500 
 
Socialnämnden 
IT-stöd inom hemtjänsten  500 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 59/14, Kompletteringsbudget 2014 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till investeringsbudget för 2014, 
 
att godkänna en central investeringsram om 8 mkr att disponeras av 
     kommunstyrelsen för finansiering av kajrenovering samt ospecificerade 
     markköp, 
 
att vid finansieringsbehov disponera medel ur KLP samt 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och ekonomichef Kent Frost  
     att vid finansieringsbehov disponera medel ur KLP, 
 
att avslå bildningsnämnden och socialnämndens hemställan om medel för 
     ökade hyreskostnader på Torskolan och IT-stöd inom hemtjänsten. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till investeringsbudget för 2014, 
 
att godkänna en central investeringsram om 8 mkr att disponeras av 
     kommunstyrelsen för finansiering av kajrenovering samt ospecificerade 
     markköp, 
 
att avsättningar i KLP nyttjas för investeringskostnader som inte kan 
     finansieras av likvida medel, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och ekonomichef Kent Frost 
     att besluta om och teckna nödvändiga handlingar för uttag ur KLP  
     avseende finansiering av investeringar,  
 
att avslå bildningsnämnden och socialnämndens hemställan om medel för 
     ökade hyreskostnader på Torskolan och IT-stöd inom hemtjänsten. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 60/14   14/KS0012  
Månadsuppföljning januari - februari 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget 
samt investeringar, personalnyckeltal och sjukstatistik januari - februari 2014. 
 
Kommunstyrelsen redovisar ingen avvikelse mot budgeten. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ingen avvikelse mot budgeten. Alla 
verksamheter i balans. Viss osäkerhet gällande bostadsanpassningsbidrag. 
 
Tekniska nämnden redovisar ingen avvikelse mot budgeten. Snöröjningen har 
hittills kostat 600 tkr vilket är halva budgeten. 
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl redovisar socialnämndens prognos om  
-5,0 mkr.  
 

 Hemtjänsten, -1,5 mkr,  

 Myndighetsenheten, -1,5 mkr, 

 Integrationsenheten, -0,4 mkr,  

 Nattpersonal äldreboende: -1,0 mkr, 

 Konsultkostnader ledning: -0,6 mkr. 
 
Bildningsnämnden redovisar ingen avvikelse mot budgeten. 

 
Finansförvaltningen redovisar ingen avvikelse mot budgeten. I prognosen för 
finansförvaltningen förutsätts att centralt budgeterade buffertar används. 
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar tillägg med att personalutskottet uppdras att 
redovisa kostnaderna sjukskrivningarna inom socialförvaltningen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla tilläggyrkandet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari - februari 2013, 
 
att uppdra åt personalutskottet att redovisa kostnaderna för sjukskrivningarna 
     inom socialförvaltningen. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 45   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 61/14 
KS § 51/14 
KS § 33/14   13/KS0194  
Uppföljning utifrån Unik Resurs rapport 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bengt Undén, Jonas Henriksson och Mikael Palm från Unik Resurs redovisar 
sitt verksamhets- utvecklingsuppdrag gällande utredning av socialförvaltningen 
i Torsås kommun. 
 
Unik Resurs uppdrag är att utföra en nulägesanalys av såväl den tjänstemanna-
mässiga som den politiska organisationen med avseende på styrning och 
ledning av socialförvaltningen och med tonvikt på omsorgsverksamheten. 
Definiera samt föreslå förbättringsområden avseende organisation, 
ledningsfunktioner, processer samt vilka krav som kommer att ställa på 
ledande befattningshavare. 
 
Förslag på förändringsprocess som krävs inom socialförvaltningen är 
verksamhet, personal och ekonomi. 
 
Kommunstyrelsen tar del av slutrapporten. 
  
Slutrapporten överlämnas till socialnämnden för beredning/beslut. 
 
Ärendet återkommer i kommunstyrelsen efter att socialnämnden tagit beslut 
utifrån Unik Resurs slutrapport. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-02-25: 
 
att uppdra åt socialnämnden att till kommunstyrelsen 2014-03-25 redovisa 
     förslag till åtgärder utifrån Unik Resurs rapport, 
 
att bjuda in socialnämndens arbetsutskott inom fjorton dagar för ett 
     avstämningsmöte, för en redovisning av pågående arbete utifrån Unik 
     Resurs rapport. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-03-25 
 
Tillförordnad socialchef Jan Ekdahl informerar om att en projektgrupp samt 
en styrgrupp har bildats. Två organisationsförslag har framtagits. Förändringar 
gällande hemtjänst och kostnader. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 61/14, Uppföljning utifrån Unik Resurs rapport 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera redovisningen från biträdande socialchef Jan Ekdahl  
     gällande åtgärder utifrån Unik Resurs rapport. 
-----  
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KS § 62/14   14/KS0013 
Syskonen Johansson Stipendiefond 
 

Ärendebeskrivning 
 
Ändamålet för stipendiefonden är att främja vård och fostran eller utbildning 
av ungdom över 18 år bosatta i Torsås nuvarande kommun. 
 
Fondstyrelsen har främst att beakta egenskaper hos den föreslagna såsom flit, 
ordning, kamratlighet och duglighet i samhället. 
 

Kommunfullmäktiges presidium 2014-02-25 föreslår 
kommunstyrelsen besluta: 
 
att komplettera i Syskonens Johanssons Stipendiefonds stadgar, att 
     fondens ändamål är att främja vård och fostran eller utbildning även gäller  
     ungdomsgrupper under 18 år i samarbete med skolverksamheten i Torsås kommun, 
 
att ansökan om förändring i stadgarna överlämnas till Länsstyrelsen för  
     godkännande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att komplettera i Syskonens Johanssons Stipendiefonds stadgar, att 
     fondens ändamål är att främja vård och fostran eller utbildning även gäller  
     ungdomsgrupper under 18 år i samarbete med skolverksamheten i Torsås kommun, 
 
att ansökan om förändring i stadgarna överlämnas till Länsstyrelsen för  
     godkännande. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Östergötland 
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KS § 63/14    14/KS0053 
Revidering arvodesreglemente 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige antog 2010-04-21 § 48 arvodesreglemente för Torsås 
kommun. Reglementet har därefter reviderats 2011-03-28 § 24 och 2012-02-14 
§ 7. 
 

Årsarvode 5 § 
 
Förtroendevalda ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, 
styrelsen och nämnderna och som fullgör sina uppdrag, har rätt till årsarvode 
med belopp som kommunfullmäktige beslutat. 
 
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i sex veckor utan att arvodet 
reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. 
 
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger i månad skall 
arvodet minskas i motsvarande mån. 
 
I de fall vice ordförande, av ovanstående anledning, träder in i ordförandes 
funktion under tid som överstiger en månad utgår, i stället för vice ordförandes 
ordinarie arvode, ordförandearvode för tid som överstiger en månad. 
 
Nämnderna har ett presidium med ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande där 
majoriteten har ordförande och 1:e vice och oppositionen 2:e vice ordförande. 
1:e vice ordförande blir ett icke årsarvoderat uppdrag och nuvarande vice 
ordförandearvode flyttas till 2:e vice ordförande. 
 
När uppdraget som ordförande i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 
lämnas till annan ledamot än bildningsnämndens ordförande, erhålls samma 
arvode som 2:e vice ordförande, samt att detta tas från ordförandens arvode. 
 

Kommunfullmäktiges presidium 2014-02-25 föreslår 
kommunstyrelsen besluta: 
 
att reglerna för arvode 5 § i antaget arvodesreglementet ses över gällande till  
     exempel arvode till 1:e vice ordförande samt till oppositionsråd, 
 
att eventuella yttrande gällande § 5 ska inlämnas till kommunkansliet senast  
     2014-04-30. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 63/14, Revidering arvodesreglemente 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt arbetsutskottet utse en arbetsgrupp som ser över gällande 
     arvodesreglemente. 
----   
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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KS § 64/14    14/KS0057 
Förändringar i kommunallagen 2014-01-01 gällande 
kommunfullmäktiges ansvar samt nya regler för partistödet 
 

Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Sten Bondesson, C lämnar en kort genomgång från konferensen 
gällande förändringar i kommunallagen. 
 
Kommunfullmäktige ska besluta att en mottagare av partistödet årligen ska 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som använts för ändamål som anges i KL 2 kap 9 §. 
 
Redovisningen avser perioden 1 januari – 31 december och ges in till 
kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.  
 
Partistödet för 2014 är utsänt till partigrupperna.  
 

Kommunfullmäktiges presidium 2014-02-25 föreslår 
kommunstyrelsen besluta: 
 
att utifrån nya regler i kommunallagen se över kommunfullmäktiges arbets-  
     ordning inför den nya mandatperioden. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att partistöd lämnas ut en gång per år, efter att partigrupperna lämnat in till  
     kommunkansliet deras revisions- och verksamhetsberättelse, resultatrapport 
     samt årsmötesprotokollet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utifrån nya regler i kommunallagen se över kommunfullmäktiges arbets-  
     ordning inför den nya mandatperioden. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att partistöd lämnas ut en gång per år, efter att partigrupperna lämnat in till  
     kommunkansliet deras revisions- och verksamhetsberättelse, resultatrapport 
     samt årsmötesprotokollet, 
 
att delge partigrupperna beslutet gällande partistöd. 
-----   
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 65/14 
AU § 61/14 14/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
januari 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under januari 2014. 
 

 Personalsekreterare, 2014-01-01 – 2014-09-30. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     januari 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     januari 2014. 
-----   
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Kommunstyrelsen 2014-03-25 
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KS § 66/14 
AU § 62/14 14/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under februari 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotsson, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under februari 2014. 
 

 Nybyggnad campingstuga, Bergkvara 2:59. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande granemedgivande under  
     februari 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande granemedgivande under  
     februari 2014. 
-----   
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KS § 67/14 
AU § 63/14 14/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknat avtal under 
januari 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
tecknat avtal under januari 2014. 
 

 Iqmtel Sweden AB, Täckningskollen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknat avtal under  
     januari 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknat avtal under  
     januari 2014. 
-----   
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KS § 68/14 
AU § 64/14 14/KS0052 
Crowsourcing, ungdomsarbetslösheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Staffan Johansson har för avsikt att i år på hemsidan www.svenskkreativitet.se 
starta en crowsourcing med svenska folkets önskningar om hur man ska lösa 
ungdomsarbetslöshet. 
 
Det finns mycket stora värden i att kunna formulera konkreta lösningar på 
extremsvåra samhällsproblem även om lösningarna inte alla gånger är 
ekonomiskt, tekniskt eller logiskt fullt genomförbara.  
 
Mottagare av folkets önskningar om ungdomsarbetslöshet är alla som i landets 
kommuner arbetar med samhällsutveckling. 
 
Alla kommuner som vill ha tillgång till databasen med lösningar betalar  
10 000 kronor per år. Pengarna går till att säkra projektet och att skapa 
incitament i form av belöningar till de som bidrar med sina lösningar. 
 
Projektet beräknas pågå i tre år. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i projektet gällande crowsourcing, ungdomsarbets-  
     lösheten. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i projektet gällande crowsourcing, ungdomsarbets-  
     lösheten. 
-----   
Sändlista 
Staffan Johansson  
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KS § 69/14 
AU § 65/14 
KS § 31/11 
AU § 12/11 
AU § 319/10   10/KS0204 
Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden ansvarar för att det på kommunens allmänna platser 
upprätthålls en säkerhet som uppfyller samhällets minimikrav. Samhälls- 
byggnadskontoret har uppmärksammat att konstverket Björn Raméls 
stångmärke är i stort behov av restaurering. 
 
Vad tekniska nämnden erfar har konstverket en gång i tiden finansierats med 
anslag från kultur- och fritidsnämnden. Tekniska nämnden anser att ansvaret 
ligger på kommunstyrelsen att anslå medel för renovering av stångmärket. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att tekniska nämnden behöver ett 
anslag på 80 000 kronor för att återställa konstverket. Då skall det i 
sammanhanget nämnas att en lokal sponsor står för demontering och 
montering, transporter till och från Kalmar samt lokalytor för renoveringen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-09-21 § 101 att hemställa om att 
kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag och renovera konstverket och att 
kommunstyrelsen tillför 80 000 kronor för projektet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2010-10-19: 
 
att ärendet överlämnas till bildningsnämnden för ställningstagande. 
 

Arbetsutskottets behandling 2011-01-25 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-12-09 § 12 att ställa sig positiva till en 
renovering av nämnda konstverk under förutsättning att bildningsnämndens 
budget tillförs medel för ändamålet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
att återemittera ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande av åtgärd  
     och finansiering. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 69/14, Björn Raméls stångmärke på Dalskär, 
Bergkvara 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-02-01: 
 
att återemittera ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande av åtgärd  
     och finansiering. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-03-03 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-02-03 § 3 att anta ett av de inlämnade 
anbuden gällande lagning samt enfärgad målning av stångmärket på Dalskär. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera bildningsnämndens beslut gällande stångmärket på Dalskär.   
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera bildningsnämndens beslut gällande stångmärket på Dalskär.   
-----  
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KS § 70/14 
AU § 68/14 14/KS0056 
Översiktsplan, tillägg för VA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm och planarkitekt Fredrika Ternelius 
föredrar ärendet. 
 
Planförslaget omfattar vatten- och avloppsverksamhet för hela Torsås 
kommun. 
 
Syftet med en VA-plan är att skapa en långsiktigt hållbar dricksvatten-
försörjning och avloppsvattenhantering i hela kommunen. VA-planen ska bidra 
till kommunens tillväxt och utveckling samt skydd av miljön och människors 
hälsa. 
 
Målsättningen är också att skapa en förvaltningsövergripande och 
mellankommunal samsyn kring vatten och avlopp och att ta fram ett stöd för 
framtida beslut inom kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-25 att 
VA-planen ska genomföras som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
 
Synpunkter på planförslaget skall göras skriftligt till bygg- och miljönämnden 
senast 2014-03-07. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-03: 
 
att inga erinringar föreligger mot översiktsplan, tillägg för VA samt 
 
att redovisa arbetsutskottets beslut till kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera arbetsutskottets beslut gällande översiktsplan, tillägg  
     för VA. 
-----  
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KS § 71/14 
AU § 69/14 14/KS0055 
Riksintresse för kulturmiljövården, yttrande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm och planarkitekt Fredrika Ternelius 
föredrar ärendet. 

 
Som ett led i att förtydliga och modernisera berörda underlag genomför 
Länsstyrelsen en översyn av de områden som är av riksintresse för kulturmiljö- 
vården. Målet med denna är att motivet för de områden som pekats ut som 
riksintressen ska bli tydligare, att de kulturhistoriska egenskaper och samband 
som uttrycker riksintressena ska vara bättre beskrivna samt att riksintresse- 
områdenas geografiska utbredning är tydligare. 
 
Synpunkter på underlaget till riksintressen för kulturmiljövården skall lämnas 
till Länsstyrelsen senast 2014-04-17. 
 
Förslag till yttrande föreligger från planarkitekt Fredrika Ternelius. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta planarkitekts Fredrika Ternelius förslag till yttrande, gällande riks- 
     intressen för kulturmiljövård som sitt egna. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta planarkitekts Fredrika Ternelius förslag till yttrande, gällande riks- 
     intressen för kulturmiljövård som sitt egna. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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KS § 72/14 
AU § 70/14 14/KS0030 
Fördjupning av översiktsplan för skärgården, Karlskrona 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Översiktsplanen är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Planen 
ska fungera som en vägledning för kommunen och andra myndigheter vid 
beslut i frågor om kommunens mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen 
kan fördjupas för geografiska eller tematiska områden. Fördjupning av 
översiktsplan för skärgården är en sådan geografisk fördjupning. 
 
Karlskronas kommuns strategi för en levande skärgård är bland annat en 
utveckling av attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik. 
Utveckling ska ske långsiktigt hällbart i samklang med naturen och med en 
bevarande kulturell identitet. 
 
Synpunkter på fördjupning av översiktsplan för skärgården skall lämnas 
skriftligt till Karlskrona kommun senast 2014-03-24. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm har inga synpunkter på fördjupning av 
översiktsplanen för skärgården, Karlskrona kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-03: 
 
att avstå från att lämna någon erinran på fördjupning av översiktsplanen för  
     skärgården, Karlskrona kommun, 
 
att redovisa arbetsutskottets beslut till kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera arbetsutskottets beslut gällande fördjupning av  
     översiktsplanen för skärgården, Karlskrona kommun. 
-----  
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KS § 73/14 
AU § 72/14 13/KS0199 
Lokal Ungdomsstrategi (LUS) i kommunen   
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03 § 411 att lämna en framställan till social- 
nämnden och bildningsnämnden att upprätta ett underlag till beslut angående 
Lokal Ungdomsstrategi (LUS). 
 
Socialnämnden beslutar 2014-01-21 § 12 att ge klartecken till ungdoms-
samordnare att, efter erforderliga politiska beslut, påbörja processen med att 
skapa en Lokal Ungdomsstrategi (LUS) i kommunen. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-02-03 § 2 att ställa sig bakom den redovisade 
processplan som ungdomssamordnare Nina Gimerstedt föredragit och 
överlämnar underlaget till kommunstyrelsen som ett beslut i frågan. 
 
För att Torsås kommun på ett effektivt sätt ska arbeta med ungdomsfrågorna 
krävs att det skapas en tydlig Lokal Ungdomsstrategi (LUS) med en konkret 
handlingsplan för att nå våra mål.  
 
Syftet med en LUS är att samordna och vägleda det arbete kommunen gör 
kring ungdomsfrågor. En LUS är ett politiskt dokument där kommunens 
visioner och mål, för ungdomsarbetet finns samlade. En LUS i Torsås 
kommun kommer att byggas på statistik från LUPP, drogvaneundersökningar, 
RUSEN, barnkonventionen samt nationella riktlinjer. En LUS bör aldrig ta slut 
men revideras förslagvis vart tredje år när LUPP genomförs. En LUS i Torsås 
kommun bör skapas och följas upp av representanter från alla kommunens 
förvaltningar. 
 
Till LUSEN ska en handlingsplan kopplas med tydliga och tidssatta aktiviteter 
med ansvarsfördelning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig bakom den redovisade processplan som ungdomssamordnare 
     Nina Gimerstedt föredragit. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig bakom den redovisade processplan som ungdomssamordnare 
     Nina Gimerstedt föredragit. 
-----  
Sändlista 
Ungdomssamordnare, Bildningsnämnden, Socialnämnden 
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KS § 74/14 
KS § 44/14 
AU § 49/14 
AU § 30/14 
AU § 407/13   13/KS0193 
Överenskommelse med Garpens Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Garpens Vänner hemställer om en årlig medfinansiering från kommunen med 
200 000 kronor per år i ett femårigt avtal med start 2014. 
  

Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03: 
 
att inhämta en marknads- och verksamhetsplan från Garpens Vänner och 
     värdparet ut i från deras perspektiv. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-14 
 
Från Garpens Vänner föreligger en verksamhets- och marknadsaktivitetsplan 
för 2014. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att undersöka möjligheterna och formerna till ett samarbete samt 
 
att bjuda in representanter från Garpens Vänner 2014-01-22.  
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
Jäv 
 
Sören Bondesson, S, ej tjänstgörande ledamot meddelar jäv och deltar inte i 
ärendet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-02-11: 
 
att ställa sig positiva till att stödja Garpens Vänner,  
 
att kommunchefen upprättar förslag till ett samverkansavtal med Garpens 
     Vänner, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2014-02-25. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 74/14, Överenskommelse med Garpens Vänner 
 
Kommunstyrelsens behandling 2014-02-25 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag till överenskommelse mellan 
Torsås kommun och Garpens Vänner avseende samarbete kring besöksmålet 
Garpens Fyr. 
 
Ordförande Håkan Algotssons, C redovisar förslag till beslut angående 
bidragsansökan, Garpens fyrplats: 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-02-25: 
 
att godkänna både redovisat förslag till överenskommelse och förslag till beslut 
     gällande besöksmålet Garpens fyrplats, 
 
att utifrån redovisat förslag till beslut justera upprättad överenskommelse, 
 
att därefter överlämna överenskommelsen till Garpens Vänner för god- 
     kännande. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-03-25 
 
Arbetsutskottet föreslår 2014-03-03 § 75 kommunstyrelsen besluta, att 
godkänna upprättad överenskommelse med Garpens Vänner. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad överenskommelse med Garpens Vänner, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C att underteckna 
     överenskommelsen med Garpens Vänner. 
-----  
  
Noteras att Mona Magnusson, M lämnar sammanträdet och Roger Isberg, S 
inträder som tjänstgörande ersättare. 
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KS § 75/14 
AU § 92/14 14/KS0038 
Överenskommelse, samverkan Polismyndigheten i Kalmar län – 
Torsås kommun      
 
Ärendebeskrivning 
 
Biträdande chef Glenn Adolfsson och teamchef Mikael Sjöstrand redovisare 
ett upprättat förslag till överenskommelse, Samverkan mellan Polis-
myndigheten i Kalmar län och Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse, Samverkan mellan Polis- 
     myndigheten i Kalmar län och Torsås kommun,  
 
att överenskommelsen undertecknas av ordförande Håkan Algotsson, C och  
     länspolismästare Jarl Holmström 2014-04-11. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse, Samverkan mellan Polis- 
     myndigheten i Kalmar län och Torsås kommun,  
 
att överenskommelsen undertecknas av ordförande Håkan Algotsson, C 
     tillsammans med representant för Polismyndigheten 2014-04-11, 
 
att lämna en framställan till Polismyndigheten i Kalmar län med önskemål att  
     under sommarmånaderna placera den mobila polisbussen i Bergkvara.  
-----  
Sändlista 
Polismyndigheten i Kalmar län 
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KS § 76/14 
AU § 81/14   14/KS0024  
Samordnad upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik med 
buss, personbil och mindre specialfordon 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår och återkommer när en utvärdering av skolskutstrafikens 
nyttjande redovisats. 
-----  
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KS § 77/14 
AU § 82/14   14KS0064  
Gallringsplan sociala medier - kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på gallringsplan gällande sociala 
medier för kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och anta upprättad gallringsplan för sociala medier för kommun- 
     styrelsen.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och anta upprättad gallringsplan för sociala medier för kommun- 
     styrelsen.  
-----  
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KS § 78/14 
AU § 83/14 
AU § 66/14 14/KS0047 
Revisionsrapport – Granskning av målstyrning enligt god 
ekonomisk hushållning i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av kommunstyrelsens arbete utifrån de mål och riktlinjer som kommun- 
fullmäktige har angett. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
beslutande revisionsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hus- 
hållning redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorerna bedömer att arbetet fram till utgången av är 2013 inte i tillräcklig 
omfattning bedrivits ändamålsenligt och i enlighet med strategikartans 
intentioner. Kopplingen till strategikartan har till betydande delar varit svaga, 
samtidigt som många av målen saknat mätbara indikatorer och har mer en 
karaktär av aktivitet eller åtgärd. I sammanhanget ska påpekas att 
kommunstyrelsen har identifierat problematiken och under 2013 beslutat om 
uppdrag i syfte att utveckla kommunens styrmodell inför 2014.  
  
Revisorerna bedömer även att de finansiella målen är tydliga samt anser att den 
nya mål- och resultatstyrningsmodellen som ska gälla från och med 2014 ger en 
ökad tydlighet avseende nämndernas ansvar.  
 
För att lyckas med ovanstående ambition görs bedömningen att det är av vikt 
att stärka den övergripande styrningen över modellens tillämpning samt att 
även utveckla systemstödet. Vidare är det av vikt att utveckla arbetet med 
implementering av målen i organisationen. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2014-04-30. 
Efter lämnat svar planerar revisorerna att följa upp implementeringen av målen 
vid kommande möte med kommunledningen.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-03: 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att formulera ett svar på planerade  
     åtgärder utifrån revisionsrapporten – granskning av målstyrning enligt god  
     ekonomisk hushållning i Torsås kommun. 
 

Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 78/14, Revisionsrapport – Granskning av 
målstyrning enligt god ekonomisk hushållning i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-03-18 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på svar avseende revisionsrapport – 
Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning i Torsås 
kommun.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen revisionsrapport - Granskning av målstyrning enligt god 
     ekonomisk hushållning i Torsås kommun, 
 
att godkänna kommunchefens svar på revisionsrapporten samt 
 
att kommunchefen redovisar svaret på revisionsrapporten till kommun- 
     fullmäktige.  

 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att notera revisionsrapporten samt svaret från kommunchefen – Granskning av 
     målstyrning enligt god ekonomisk hushållning i Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera inkommen revisionsrapport - Granskning av målstyrning enligt god 
     ekonomisk hushållning i Torsås kommun, 
 
att godkänna kommunchefens svar på revisionsrapporten samt 
 
att kommunchefen redovisar svaret på revisionsrapporten till kommun- 
     fullmäktige.  

 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att notera revisionsrapporten samt svaret från kommunchefen – Granskning av 
     målstyrning enligt god ekonomisk hushållning i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
KS § 79/14 
AU § 84/14    14/KS0074 
Konsekvenser utifrån samverkansavtal med Landstinget i 
Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår och återkommer efter att socialnämndens och bildnings-
nämndens gemensamma utskott behandlat frågan om konsekvenser utifrån 
tecknat samverkansöverenskommelse med Landstinget kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning 
-----  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 80/14   14/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om:  
 

 Rekrytering personalchef. 

 Sociala medier, föreningslivet, 2014-03-26, inställt. 

 Linnéuniversitetet, Hälsoprogram. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen.  
----- 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 81/14 14/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2014-01-23, 2014-02-11, personalutskottet 
2014-02-04, Valberedningen 2014-01-30, Styrgrupp funktionshinderpolitiskt 
program 2014-01-21, Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 2013-12-12. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 82/14 
AU § 44/14 
KS § 232/13 13/KS0095 
Projekt Nytt Kulturhus 
      
Ärendebeskrivning 
 
Från läsåret 2014-2015 gör Stage 4you Academy sin första antagning till sin 
riksrekryterade utbildning.  
 
Stage 4you Academy är en treårig gymnasieutbildning enligt Skolverkets 
normer, med tre programfördjupningar, studio, artist och management. 
 
Målet med utbildningen är att ge mycket kvalificerade kunskaper och 
färdigheter i såväl musikens teoretiska delar som praktiska musicerande. 
 
En styrgrupp med politiker och tjänstemän från kommunstyrelsen, 
bildningsnämnden och Kalmarsunds Gymnasieförbund ska tillsättas för att 
planera och sörja för ett utökat lokalbehov vid Stage 4you Academy. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-10-29: 
 
att arbetsutskotten i kommunstyrelsen och bildningsnämnden medverkar i  
     styrgruppen, 
 
att samhällsbyggnadschef, bildningschef samt kommunchef (adjungerad) 
     medverkar i arbetsgruppen, 
 
att bjuda in Kalmarsunds Gymnasieförbund och Torsås Fastighets AB att 
     medverka i grupperna, 
 
att uppdra åt kommunchefen att undersöka möjligheten till att gemensamt  
     anlitar en projektledare för att leda arbetet,  
 
att efterhöra med Regionförbundet i Kalmar län om medverkan i projektet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C frågar, hur vi går vidare med lokalbehov vid 
Stage 4you Academy. 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om Tingsryds kommun som har ett 
liknande pågående projekt. 
 

Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 82/14, Projekt Nytt kulturhus 
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-02-11: 
 
att bjuda in till ett första möte med tilltänkta aktörer i arbetsgruppen, 
 
att arbetsutskottet besöker Tingsryds kommun för en redovisning om hur de 
     arbetar med sitt pågående projekt. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-03-25 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar från studiebesöket i Tingsryd 
2014-03-24. 
 
Mötet 2014-03-13 gällande projektet ”Nytt kulturhus” syfte är att diskutera 
frågan kring fastigheten för utveckling av verksamheten vid Stage 4you. 
 
Projektet bör omfatta tre huvudsakliga faser med tydliga beslutspunkter: 
 

 Fas 1, Förstudie – oktober 2014 

 Fas 2 Projektering 

 Fas 3 Genomförande hösten 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiva till förstudien,  
 
att en styrgrupp och en arbetsgrupp bildas för frågan om fastigheten, 
 
att styrgruppen består av kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i  
     Kalmarsunds Gymnasieförbund, ordförande i Torsås Fastighets AB,  
     sammankallande kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C, 
 
att arbetsgruppen består av Maxe Axelsson, Joakim Håkansson, Magnus 
     Andersson, Martin Storm, Tuulikki Åkesson, Håkan Petersson/Karin 
     Seebass samt Jan Darrell. 
----- 
Sändlista 
Representanterna i styrgruppen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 83/14 
KF § 11/14 
KS § 47/14 
AU § 54/14   14/KS0041 
Revidering förbundsordning, Kalmarsundsregionens Renhållare 
KSRR  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR är ett kommunalförbund med 
medlemmar från Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommun. 
 
Förslag på förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 
Renhållare KSRR föreligger med anledning av utökat samarbete med 
Oskarshamns kommun.  

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-02-114 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till utökat samarbete med Oskarshamns kommun. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-02-25 
 
Revideringar i Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR, förbundsordning §§ 
6 och 10: 
 
1. Arbetsutskott i stället för presidium. 
2. Varje medlemskommun som inte har en ordförandepost har en ledamot i 
    arbetsutskottet. 
3. Revisorerna utses av två av medlemskommunerna, en från varje. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-02-25: 
 
att bjuda in representant från Kalmarsundsregionens Renhållare till kommun- 
     fullmäktige, för en redovisning av reviderad förbundsordning. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad förbundsordning för Kalmarsundsregionens  
     Renhållare KSRR. 
 
Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 83/14, Revidering förbundsordning, 
Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR  
 

Kommunfullmäktiges behandling 2014-03-17 
 
Jan Fors, Magnus Dahl och Steve Sjögren från Kalmarsundsregionens 
Renhållare presenterar verksamheten och förslag till förbundsordning med 
anledning av att Oskarshamns kommun blir ny förbundsmedlem vid nästa års- 
skifte. 
 
Håkan Algotsson, C informerar om att kommunstyrelsen i Mörbylånga 
kommun har beslutat att lämna yttrande gällande § 6 och § 13 i förbunds-
ordningen enligt övervägande. 
 
Enligt begäran från Roland Swedestam, S ajourneras sammanträdet mellan 
19.10 – 19.15 innan kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna. 
 
Våra synpunkter har blivit tillgodosedda jämfört med ursprungsförslaget och vi 
är i stort positiva till förslaget, men anser att beslut kan tas vid nästa samman-
träde i april 2014 säger Roland Swedestam, S. 
 
Håkan Algotsson, C anser också att beslut om förbundsordningen kan tas i 
kommunfullmäktiges sammanträde i april 2014. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-03-17: 
 
att ärendet gällande reviderad förbundsordning för Kalmarsundsregionens  
     Renhållare KSRR återkommer i kommunfullmäktiges sammanträde i april  
     2014.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ett extra kommunstyrelsen kommer eventuellt under april 2014 innan 
     kommunfullmäktiges sammanträde, med anledning av ärendet gällande 
     Kalmarsundsregionens Renhållares förbundsordning. 
-----  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 84/14 
AU § 90/14   13/KS0180  
Skällenäs 1:70, planerad komposteringsanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun, tekniska nämnden har lämnat in en anmälan enligt 
miljöbalken för att uppföra och driva en anläggning för kompostering av 
avloppsslam samt mellanlagring av avloppsslam, tillsatsmaterial, färdig 
kompost och schaktmaterial. 
 
Bygg- och miljönämnden handlägger och beslutar i ärendet. 
 
Som fastighetsägare inom 200 meter från planerad anläggning ges möjlighet att 
framföra synpunkter över anmälan. Synpunkterna lämnas skriftligen till bygg- 
och miljönämnden senast 2014-04-02. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger angående planerad komposteringsanläggning på  
     fastigheten Skällenäs 1:70. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-03-25  
 
Skrivelse har inkommit från Ingemar Åhlund i Bergkvara med anledning av att 
det planeras en komposteringsanläggning på fastigheten Skällenäs 1:70. 
Ingemar Åhlund vill inte att komposteringsanläggning läggs på Skällenäs 1:70. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger angående planerad komposteringsanläggning på  
     fastigheten Skällenäs 1:70, 
 
att notera inkommen skrivelse från Ingemar Åhlund samt att överlämna 
     skrivelsen till bygg- och miljönämnden. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 85/14 
PU § 13/13   14/KS0064 
Feriearbetande ungdom 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Carina Johansson, personalsekreterare informerar om att Torsås kommun 
kommer i år att erbjuda cirka 35 ungdomar, skrivna i kommunen, födda 1996 
och 1997 kommunala feriearbeten under sommaren 2014. 
 
Timlön till feriearbetare: 
 
Födda 1996 60 kronor per timme inklusive semesterersättning 
Födda 1997 50 kronor per timme inklusive semesterersättning. 
Feriearbete inom vården erbjuds 20 kronor mer i timmen. 
 
Ungdomssamordnare Nina Gimerstedt har till kommunstyrelsens arbets-
utskottet föreslagit att under sommaren 2014 anställa sju ungdomar för att 
utreda tryggheten i kommunen. Arbetsutskottet remitterade ärendet till 
socialnämnden för yttrande. 
 

Personalutskottet beslutar 2014-03-11: 
 
att erbjuda ungdomar födda 1996 och 1997 feriearbete under sommaren 2014, 
 
att erbjuda sju ungdomar feriearbete under sommaren 2014 inom Nina  
     Gimerstedts projekt, 
 
att till kommunstyrelsen redovisa den totala kostnaden för ungdomarnas ferie- 
     arbete under sommaren 2014. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-03-25 
 
Kostnaden för 36 feriearbetande ungdomar 2013 blir 156 586 kronor om man 
räknar med 7 som arbetar inom vården (+20 kronor per timme). 
 
Budgeten för 40 feriearbetande ungdomar 2014 bör ligga på cirka 180 000 
kronor. Förhoppningsvis så väljer fler ungdomar vården för att det ger mer 
pengar. 
 

Fortsättning 
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Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 

 
Fortsättning § 85/14, Feriearbetande ungdom 2014 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att erbjuda ungdomar födda 1996 och 1997 feriearbete under sommaren 2014, 
     inom beräknad budget cirka 180 000 kronor. 
-----  
Sändlista  
Personalsekreteraren 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


