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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2014-08-26, 17.30 – 22.00  
 Sammanträdet ajourneras mellan 18.10 - 18.15 samt 20.45 - 20.50  
      
Beslutande Eva-Kristina Berg, C ordförande 
 Håkan Algotsson, C     
 Christofer Johansson, C  
 Marcus Johansson, C       
 Mona Magnusson, M   
 Mats Olsson, KD   
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
 Hans Larsson, S tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, S 
 Ann-Britt Mårtensson, S    
 Sven-Erik Tornéus, S tjänstgörande ersättare för Kerstin Ahlberg, TP 
  
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
  
  
  
Utses att justera Roland Swedestam, S       
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2014-08-29   
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 159 - 197       

    
 Ordförande Eva-Kristina Berg   
   ..............................................................................................................     

 Justerande Roland Swedestam       

   ..................................................................................................................................................................    
   

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2014-08-26 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-08-29 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-09-22  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Lena Gustafsson, V ej tjänstgörande ersättare  159 - 197  

Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare  159 – 197 

Margareta Ohlin, FP ej tjänstgörande ersättare  159 – 197 

Ewy Svensson, M ej tjänstgörande ersättare 159 – 162 

Maria Karlsson, C ej tjänstgörande ersättare 159 – 162 

Magnus Andersson VD Torsås Fastighets AB  159 – 162 

Håkan Petersson, bildningschef 159 – 160 

Annika Placido, socialchef 160 
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 FASTSTÄLLD DAGORDNING § 159 - 197  
 
§ 159 Ny- om- och tillbyggnad Torskolan 
§ 160 Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2014 
 Måluppfyllelse delårsbokslut 
 Budgetåtgärder – inför befarat underskott, socialnämnden 
§ 161 Äskande ekonomisk ramförstärkning, bildningsnämnden 
§ 162 Delårsbokslut 2014, Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB 
§ 163 Delårsbokslut 2014, Torsås Fjärrvärmebolag AB 
§ 164 Finansrapport per 2014-07-31 
§ 165 Äskande ekonomiska medel, bildningsnämnden 
§ 166 För kännedom, beredskapsorganisationen inom socialtjänsten 
§ 167 Hyresjustering Lunnagatan 1 (Mariahemmet) 
§ 168 Icke verkställda beslut kvartal 1, 2014, komplettering 
§ 169 Asylboende på Möre hotell 
§ 170 Partistöd 
§ 171 Justering av arvode 
§ 172 Arvodering av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
§ 173 Arvodering av 1:e vice ordförande i nämnder och styrelser 
§ 174 Deltids oppositionsråd 
§ 175 Maxbelopp vid flera sammanträden samma dag 
§ 176 Pensionsförmåner 
§ 177 Presidiesammansättning 
§ 178 Tidsfrist, bildningsnämnden gällande motion 
§ 179 Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende, juni-juli 
 2014 
§ 180 Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal, maj 2014 
§ 181 Revidering, Firmateckning i Torsås kommun -2014 
§ 182 Sammanträdestider 2015 
§ 183 Förvaltaransvar av kommunens fastigheter 
§ 184 Taxor inom Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
                 verksamhetsområde 
§ 185 Nominering ersättare i Primärkommunala nämnden – 2014 
§ 186 Policy för tjänstledighet, för ferieanställda inom bildningsnämndens 
 verksamheter 
§ 187 Verksamhetsbidrag för 2014 
§ 188 Riktlinjer för lägsta elevunderlaget 
§ 189 Allaktivitetshus 
§ 190 Anmälan till höstens Medborgarundersökning 2014 
§ 191 Revisionsrapport – Granskning av kultur- och fritidsverksamheten 
§ 192 Revisionsrapport – Granskning av tillämpning av offentlighets- 
 principen 
§ 193 Årsredovisning 2013, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 194 Medborgarförslag – Förbudsskyltar vid Baduddens parkering 
§ 195 Medborgarförslag – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 
 Badhusgatan 
§ 196 Kommunledningen informerar 
§ 197 Anmälan arbetsutskottet 2014-06-02, personalutskottet 2014-06-24, 
 2014-08-12 
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KS § 159/14 
AU § 183/14 
KS § 118/14   13/KS0176  
Ny- om- och tillbyggnad Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-02-25 § 38:  

 
att uppdra åt Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden att ta fram förslag  
     enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 för nybyggnation av ett 
     treparallelligt högstadium i två plan öster om nuvarande gymnastiksal. 
     Byggnaden ska innehålla klassrum, NO-salar, lokaler för musik, bild och 
     textilslöjd, skolbibliotek samt fritidslokaler och ha en centralt placerad 
     expedition/reception vid huvudingång, 
 
att en annan, ej tidigare inblandad arkitektfirma, bör ges uppdraget att ta fram 
     förslaget till nybyggnation av högstadium, 
 
att kommunfullmäktige 2014-06-09 skall ta ställning till vilket av de två 
     skolförslagen som skall gå vidare till upphandling. 
 
Håkan Petersson bildningschef lämnar en lägesrapport utifrån deras uppdrag 
från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Arkitekt Mats Dahlström redovisar sin utredning av ett fristående högstadium i 
två våningar. 
 
Arkitekt Johan Lunde redovisar sin utredning av ett högstadium i två våningar 
med en koppling till befintlig matsal och gymnastiksal. 
 
En sammanställning över lokalytor (LOA) över de tre olika förslagen (två ny- 
byggnadsförslag och ett ombyggnadsförslag) redovisas. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-05-20: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2014-06-02, 
 
att notera redovisade uppdrag gällande nybyggnation av Torskolan.  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 159/14, Ny- om- och tillbyggnad Torskolan 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-06-02 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB och bildningschef Håkan 
Petersson redovisar kort de olika förslagen med en kostnadsberäkning. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Marcus Johansson, C med instämmande av Eva-Kristina Berg, C yrkar att 
ärendet gällande Torskolan ska avgöras idag. 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Henrik Nilsson Bokor, S och 
Mona Magnusson, M yrkar att projektgruppen processar vidare med berörd 
personal och fackliga företrädare gällande Dahlströms nybyggnadsalternativ 
med beslut i kommunfullmäktige 2014-09-22. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marcus Johansson, C med fleras 
yrkande och Roland Swedestam, S med fleras yrkande finner hon att 
arbetsutskottet beslutat enligt Marcus Johansson, C med fleras yrkande varvid 
omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Marcus Johansson, C med fleras yrkande och 
nej = enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande avges 2 ja-röster och 3 
nej-röster. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. 
Arbetsutskottet har sålunda beslutat att projektgruppen processar vidare med 
berörd personal och fackliga företrädare gällande Dahlströms nybyggnads-
alternativ med beslut i kommunfullmäktige 2014-09-22. 
 

Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S   X  

Eva-Kristina Berg C   X     

Mona Magnusson  M      X   

Roland Swedestam  S     X   

Marcus Johansson C   X     

 Summa       

 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att projektgruppen processar vidare med berörd personal och fackliga 
     företrädare gällande Dahlströms nybyggnadsalternativ med beslut i 
     kommunfullmäktige 2014-09-22. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 159/14, Ny- om- och tillbyggnad Torskolan 
 
Kommunstyrelsens behandling 2014-08-26 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB och bildningschef Håkan 
Petersson föredrar ärendet. Redovisning av arbetet i projektgruppen gällande 
Dahlströms nybyggnadsalternativ och Atrio:s ombyggnadsalternativ. 
 
Protokollsutdrag från LokSam 2014-08-20 föreligger.  
Samtliga representanter i samverkansgruppen för Torskolan är överens om att 
Atrio:s förslag är mest genomarbetat och det är deras huvudförslag. 
Dahlströms förslag innebär en kostnadshöjning jämfört med Atrio:s. 
Om man kan tänka sig ett alternativ som ligger högre än Atrio:s grundförslag 
förordar samverkansgruppen en satsning på inglasning av innergården och mer 
tilltalande entréer vid administration och matsal. 
 
Enligt begäran från Håkan Algotsson, C ajourneras sammanträdet mellan 
18.10-18.15 innan kommunstyrelsen återupptar förhandlingarna. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att med hänvisning till brister i arbetsmiljön och att 
de fackliga organisationerna har godkänt enplansalternativet och högstadiets 
rektor i en skrivelse avgett ett positivt yttrande, så föreslås kommunfullmäktige 
besluta att godkänna Atrio:s enplansalternativ. Samt att uppdra åt Torsås 
Fastighets AB att genomföra upphandling av projektet. 
 
Mats Olsson, KD med instämmande av Henrik Nilsson Bokor, S yrkar att 
Dahlströmsalternativet processas vidare för en likvärdig bedömning mot det 
redan färdiga förslaget från Atrio. För beslut i kommunfullmäktige innan 
årsskriftet 2014-2015. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C yrkande och 
Mats Olssons, KD med fleras yrkande finner hon att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Håkan Algotssons, C yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Håkan Algotssons, C och nej = enligt Mats 
Olssons, KD med fleras yrkande avges 5 ja-röster och 6 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av omröstningslista nummer 2. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat enligt Mats Olssons, KD med fleras yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 159/14, Ny- om- och tillbyggnad Torskolan 
 
Omröstningslista nummer 2 
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C   X      

Christofer Johansson  C  X   

Marcus Johansson C  X   

Mona Magnusson  M    X    

Mats Olsson KD   X  

Roland Swedestam S   X  

Henrik Nilsson Bokor  S   X  

Sören Bondesson S Hans Larsson, S  X  

Ann-Britt Mårtensson S     X   

Kerstin Ahlberg TP Sven-Erik Tornéus  X  

Håkan Algotsson C   X     

 Summa 5 6   

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Dahlströmsalternativet processas vidare för en likvärdig bedömning mot 
     det redan färdiga förslaget från Atrio. För beslut i kommunfullmäktige 
      innan årsskriftet 2014-2015. 
 

Reservation 
 
Håkan Algotsson, Christofer Johansson, Marcus Johansson, Eva-Kristina Berg 
samtligt C samt Mona Magnusson, M reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Håkan Algotssons, C yrkande. 
 

Protokollsanteckning 
 
Christofer Johansson, C överlämnar en skriftlig protokollsanteckning.   
Konsekvenserna av detta beslut gör att processen förskjuts ytterligare framåt i 
tiden.  
Ska de extra önskemål så som extra salar och utrymmen som krävs för en god 
undervisning och medför ökade kostnader tas hänsyn till i nybyggnads-
alternativet?  
Vad blir konsekvenserna av att oberoende konsult påpekar att tekniska ytor 
inte är utritade och dimensionerade i nybyggnadsalternativet, vilket kommer att 
medföra ökade kostnader och inskränkningar på befintliga ytor.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 159/14, Ny- om- och tillbyggnad Torskolan 
 
Hur många gånger ska ett förslag förordas av personal och fackliga 
representanter, och då är det ett förslag som även är billigare, fullt genom-
arbetat och förankrat, utan att beslut tas i sådan inriktning?  
Framförallt behöver våra elever en väsentlig förbättring av sin studiemiljö så att 
dra ut processen gynnar inte våra elevers välbefinnande och resultat.  
-----   
Sändlista 
Bildningschefen 
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KS § 160/14 
AU § 217/14 
KS § 154/14   14/KS0012  
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att i samband med att förslaget till delårsbokslut 
redovisas i arbetsutskottet 2014-08-19 ska socialnämndens presidium, 
förvaltningschef och biträdande chef redovisa protokollförda och verkställda 
beslut med prognos på utfall utifrån Unik Resurs rapport. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-07-08: 
 
att bjuda in socialnämndens presidium, förvaltningschef och biträdande chef  
     till arbetsutskottet 2014-08-19 för att redovisa protokollförda och  
     verkställda beslut med prognos på utfall utifrån Unik Resurs rapport. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Socialchef Annica Placido redovisar beslut utifrån Unik Resurs rapport samt 
socialnämndens delårsbokslut för 2014 inklusive budgetavvikelser. 
 
Socialnämnden protokoll 2014-06-17 § 105 gällande budget – åtgärder befarat 
underskott föreligger. 
 
Skrivelse med anledning av hur det ser ut inom omsorgen i kommunen delges 
ledamöterna. 
 
Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari – juni 2014 med 
helårsprognos. 
 
Det ekonomiska resultatet för januari – juni 2014 visar ett överskott på 9,7 
mkr. Jämfört med föregående år är detta en resultatförbättring på 12.2 mkr.  
 
Årsprognosen är ett överskott på 4,9 mkr, vilket är 1,3 mkr bättre än budget. 
Nämndernas totala budgetunderskott enligt årsprognos är 8,5 mkr. 
 
Socialnämnden beslutar 2014-06-17 § 106 att anta upprättad reviderad 
måluppfyllelse till delårsbokslutet 2014 och översända måluppfyllelsen till 
kommunfullmäktige. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 160/14, Delårsbokslut januari – juni med 
helårsprognos för 2014 
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-08-19: 
 
att överlämna delårsbokslut för januari – juni 2014 till de förtroendevalda  
     revisorerna för granskningen,  
 
att notera måluppfyllelse tillsammans med delårsbokslut januari – juni 2014 
     med helårsprognos,  
 
att bjuda in socialchef, socialnämndens ordförande, bildningschef och 
     bildningsnämndens ordförande till kommunstyrelsen 2014-08-26 för en  
     redovisning av respektives delårsbokslut, 
 
att uppdra åt bildningsnämnden och socialnämnden att upprätta ett åtgärds- 
     program, för att hålla sin ekonomi i balans. Åtgärdsprogrammet ska  
     redovisas i kommunfullmäktige 2014-09-22. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-08-26 
 
Socialchef Annika Placido redovisar socialnämndens budgetavvikelser samt 
åtgärder inför befarat underskott. 
  
Bildningschef Håkan Petersson och bildningsnämndens ordförande Maria 
Karlsson redovisar nämndens delårsbokslut för 2014. 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar delårsbokslutet för januari – juni 2014 samt 
delger ledamöterna tabell 11, nettokostnader/standarkostnader för Torsås. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera måluppfyllelse tillsammans med delårsbokslut januari – juni 2014 
     med helårsprognos, 
 
att uppdra åt bildningsnämnden och socialnämnden att upprätta ett åtgärds- 
     program, för att hålla sin ekonomi i balans. Åtgärdsprogrammet ska  
     redovisas i kommunfullmäktige 2014-09-22. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige 
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KS § 161/14 
AU § 218/14   14/KS0012  
Äskande ekonomisk ramförstärkning, bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschefen informerar bildningsnämnden 2014-06-02 § 55 att 500 tkr av 
bildningsförvaltningens prognostiserade underskott härleds till grundskolan 
medan resterande 500 tkr härleds till förskolans verksamhet där kostnaderna 
blivit större med anledning av ökat barnantal samt i verksamheten ökat antal 
barn med särskilda behov. 
 
Med anledning av ökat uppdrag avseende oförutsedda, men stadigvarande, 
kostnader inom förskolan behövs en ekonomisk ramförstärkning göras. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-06-02 § 55 att till kommunstyrelsen begära en 
ekonomisk ramförstärkning med 1,8 mkr på grund av ett markant ökat upp-
drag inom förskola/barnomsorg med cirka 20 – 25 platser i snitt över helåret 
2014. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen beslut: 
 
att avslå äskande om ekonomisk ramförstärkning men att beakta det i samband 
     med resursfördelningen inför 2015. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå äskande om ekonomisk ramförstärkning men att beakta det i samband 
     med resursfördelningen inför 2015. 
 

Protokollsanteckning 
 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare överlämnar en skriftlig protokolls-
anteckning. 
  
Med de nuvarande reglerna för ekonomiskt ersättning för utförda tjänster som 
är Lagstadgade skyldighet för Bildningsförvaltningen, kan kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige med ekonomikontoret som rådgivare ej blunda för 
vårens så positiva förutsättningar som ökande barn i Förskolan.  
 
Därför måste kommunstyrelsen/kommunfullmäktige se till uppkomna 
kostnader och låta verksamheten fortsätta arbeta med en positiv utveckling av 
sin verksamhet.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 161/14, Äskande ekonomisk ramförstärkning, 
bildningsnämnden 
 
Bildningsförvaltningen kan ej dra ner på sin verksamhet, speciellt med de 
förutsättningar som gäller för så väl Förskola och Skola där barn med speciella 
behov har ökat. Kvaliten blir lidande om ej yttre medel ges till verksamheten 
för att klara kravet med en budget i balans.  
 
Men som jag Roger Isberg, S tolkar kommunstyrelsen så är det bara att låta 
verksamheten dra över budget och påtala speciella omständighet. 
  
Det är även förvånande att Alliansstyret ej backar upp sin C ordförande i 
bildningsnämnden, men det är ju ej första gången som ordföranden/Alliansen i 
bildningsnämnden blir överkörd av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
där beslut som är tagna i bildningsnämnden, ej är förankrade i Alliansen i 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.   
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 162/14 
AU § 219/14   14/KS0  
Delårsrapport 2014, Torsås Bostads AB, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
VD Magnus Andersson redovisar delårsrapporten för Torsås Bostads AB och 
Torsås Fastighets AB, 2014-01-01 – 2014-06-30. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delårsrapport för Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB, 
     2014-01-01–2014 06-30.       
-----  
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KS § 163/14 
AU § 219/14   14/KS0137  
Delårsrapport 2014, Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport för Torsås Fjärrvärmenät AB, 2014-01-01 – 2014-06-30 
föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera delårsrapport för Torsås Fjärrvärmenät AB, 2014-01-01–2014 06-30. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delårsrapport för Torsås Fjärrvärmenät AB, 2014-01-01–2014 06-30.      
-----  
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KS § 164/14 
AU § 220/14   14/KS0103 
Finansrapport per den 2014-07-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Finansrapport per den 2014-07-31 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 2014-07-31. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera finansrapporten per den 2014-07-31. 
----- 
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KS § 165/14 
AU § 221/14     
KS § 267/13 
AU § 348/13   13/KS0175 
Äskande ekonomiska medel, bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Norra Tångs Bollklubb har kommit in med ansökan om ekonomiskt stöd till 
energibesparande åtgärder för sin ideella verksamhet. 
 
Föreningen ingår i projektet ”Uthållig idrott 2012-2014” tillsammans med 
Smålandsidrotten, Energikontoret Sydost och ytterligare fem fotbollsföreningar 
i regionen. Målet med projektet är att öka kunskapen om energieffektivisering 
och minskad klimatpåverkan hos föreningen genom att erhålla användbara 
verktyg för att göra effektiva åtgärder för minskad energianvändning. 
 
Projektets effektmål är en minskad energianvändning på minst 15 procent på 
anläggningen samt en minskad klimatpåverkan från transporter och maskiner 
med minst fem procent. 
 
Norra Tångs Bollklubb ansöker om ekonomiskt bidrag med 123 000 kronor till 
följande åtgärder: 
 

 Robotgräsklipparutrustning 

 Värmepump 

 Dörrar. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14 § 134 att skicka ärendet vidare till 
kommunstyrelsen för äskande av ekonomiska medel. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan från bildningsnämnden gällande äskande av ekonomiska  
     medel, med hänvisning till att inga medel finns anslagna för detta ändamål. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26: 
 
att återlämna ärendet till bildningsnämnden för ny prövning med hänvisning 
     till antagen budget 2014 för bildningsnämnden. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 165/14, Äskande ekonomiska medel, bildnings-
nämnden   
 
Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-06-02 § 61 att äska om 30 tkr till 
energieffektiviseringar hos Norra Tångs Bollklubb. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå äskande om ekonomiska medel och hänskjuta ärendet till budget- 
     arbetet för 2015.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå äskande om ekonomiska medel och hänskjuta ärendet till budget- 
     arbetet för 2015.  
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 166/14 
AU § 222/14   14/KS0136 
För kännedom, beredskapsorganisation inom socialtjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet är att skapa bättre beredskap inför händelser inom socialtjänsten/individ 
– och familjeomsorgen samt att öka rättsäkerheten genom att en social-
sekreterare tar emot inkomna samtal. I beredskapen ingår försörjningsstöd, 
barn- och familj, missbruk och familjerätt. 
 
För att ingå i beredskapsorganisationen krävs att socialsekreteraren har en 
tillsvidareanställning inom individ- och familjeomsorgen med relevant 
erfarenhet samt innehar körkort. 
Områdeschefen ingår inte i beredskapstjänsten. 
 
Innan införandet som beräknas ske 2014-10-01, kommer ärendet att tas upp 
med de fackliga organisationerna. 
 
En årlig kostnad för beredskapstjänsten är beräknad till cirka 400 000 kronor 
inklusive sociala avgifter. 
 
Socialnämnden beslutar 2014-06-17 § 103 att uppdra åt tillförordnad personal-
chef och områdeschef för socialtjänsten att arbeta vidare med ärendet för 
införande 2014-10-01. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen, gällande beredskapsorganisation inom socialtjänsten. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen, gällande beredskapsorganisation inom socialtjänsten. 
-----  
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KS § 167/14 
AU § 223/14   14/KS0127 
Hyresjustering Lunnagatan 1 (Mariahemmet) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktige 2010-09-29 § 103 beslutas att differentierade hyror 
ska tillämpas på Lunnagatan 1 (Mariahemmet). Beslut fattas även om att den 
nya hyressättningen ska tillämpas för nyinflyttade hyresgäster samt för 
befintliga hyresgäster som begär en ändring. 
 
Hyreshöjningar i de särskilda boende i kommunen följer Torsås Bostads AB:s 
hyreshöjningar kontinuerligt. 
 
I och med att ett flertal av de ”befintliga” hyresgästerna inte begärt någon 
ändring av hyreskostnaden, har de debiterats ett annat hyresbelopp än de 
nyinflyttade. 
 
Socialnämnden beslutar 2014-05-27 § 94 att hyressättning ska beräknas på kvm 
kostnad och tillämpas för samtliga hyresgäster på Lunnagatan 1 (Maria-
hemmet), oavsett när inflyttning skett till det särskilda boendet. Ska gälla från 
och med 2014-10-01. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att hyressättning ska beräknas på kvm kostnad och tillämpas för samtliga  
     hyresgäster på Lunnagatan 1 (Mariahemmet), oavsett när inflyttning skett 
     till det särskilda boendet. 
 
att detta ska gälla från och med 2014-10-01. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att hyressättning ska beräknas på kvm kostnad och tillämpas för samtliga  
     hyresgäster på Lunnagatan 1 (Mariahemmet), oavsett när inflyttning skett 
     till det särskilda boendet. 
 
att detta ska gälla från och med 2014-10-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 168/14 
AU § 224/14   14/KS0096 
Icke verkställda beslut kvartal I, 2014, komplettering    
 
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 I, 2014, komplettering 
 
Antal icke verkställda beslut: 1  
Typ av bistånd: Individ och familje- 
 omsorgen Familjeresurs 
Antal dagar från beslut till rapportering: 162 
Antal män: 1 
Antal kvinnor 0 
 
Anledning till ej verkställt beslut är resursbrist/saknar lämplig 
personal/uppdragsgivare. 
 
Rapporteringen inskickad till IVO 2014-04-14. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad komplettering över icke verkställda beslut för kvartal I,  
     2014. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad komplettering över icke verkställda beslut för kvartal I,  
     2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 169/14 
AU § 225/14    
KS § 158/14   13/KS0182 
Samordningsfunktion avseende asylsökande som vistats i 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Eva-Kristina Berg, C informerar om att Möre hotell i Söderåkra 
kommer eventuellt att få ett tillfälligt avtal för mottagning av asylsökande i 
avvaktan på tilldelningsbeslut.  
 
Migrationsverket har besökt Möre hotell i Söderåkra för en inspektion inför ett 
avtal om asylboende. Avtalet omfattar tvåhundra platser och de första 
asylsökande kan komma omgående. 
 
I avtalet ingår inte simhallen och WiMa:s Träningscenter. 
 
Diskusteras vad det innebära för Torsås kommun när Möre hotell blir ett 
asylboende. 
 
Viktigt med information till kommuninvånarna och närboende runt Möre 
hotell. 
 
Tjänstemän från bildningsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsens 
ordförande, Roland Swedestam och ekonomichefen besöker Hanöhus i 
Sölvesborgs kommun, där det nyligen har startats upp ett asylboende. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Migrationsverket har upphandlat asylboende på Möre hotell i Söderåkra och 
avtalat om 200 boendeplatser. Asylsökande har anlänt och ökat successivt upp 
till avtalad volym.  
 
Kommunens ansvar för de asylsökande omfattar förskole- och skolbarns-
omsorg, grundskola, gymnasieskola, rätt till god man samt insatser enligt 
socialtjänstlagen. 
 
Torsås kommun har besökt Sölvesborgs kommun som har ett nyöppnat 
asylboende (Hanöhus). Sölvesborg påtalar vikten av att kommunen samordnar 
de verksamhetsområden som de asylsökande berörs av samt med kringliggande 
samhälle, exempelvis föreningsliv, företag, myndigheter och kommuninvånare. 
Sölvesborgs kommun har valt att anställa en fritidsledare/samordnare för att 
arbeta med dessa uppgifter. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 169/14, Samordningsfunktion avseende 
asylsökande som vistas i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att inrätta en tjänst som fritidsledare/samordnare med placering under 
     bildningsnämnden, 
 
att tjänstens arbetsuppgifter blir att samordna de verksamhetsområden som de 
     asylsökande berörs av samt med kringliggande samhälle, exempelvis 
     föreningsliv, företag, myndigheter och kommuninvånare. Därutöver även 
     kartlägga och rekvirera externa medel som finansiering av de kostnader som 
     Torsås kommun har för asylverksamheten, 
 
att tjänstens omfattning ska var 100 procent och utformas som visstids- 
     anställning från och med snarast till och med 2014-12-31 med möjlighet till 
     förlängning om behovet bedöms kvarstå, 
 
att alla ekonomiska transaktioner avseende asylsökande särredovisas och 
     ekonomiska över- som underskott hanteras centralt i kommunens bokslut. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-08-26 
 
Förslag till rollbeskrivning föreligger från bildningschefen daterad 2014-08-26. 
 
Personellt utgörs åtgärden/insatsen av en tidsbegränsad tjänst som 
samordnare/koordinator för förebyggande insatser av kommunalt intresse. 
Tjänsten är heltid och fysiskt placerad på i huvudsak anläggningsboendet. 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter föreslås vara följande: 
 

 Initiera aktiverande åtgärder för barn och unga inom anläggningsboendet. 

 Kanalisera och samordna föreningars, organisationers och andra frivilligas 
erbjudande samt insatser till stöd för de asylsökande. 

 Ha uppsikt över den sociala situationen inom anläggningsboendet i stort 
och ta behövliga kontakter för att motverka och förebygga ogynnsamma 
sociala situationer och missförhållanden. 

 Att vara samordnare av kommunens olika kontaktytor mot anläggnings- 
boendet och de asylsökande genom att bland annat svara för regelbundna 
avstämningsmöten med Migrationsverket och dess entreprenör för driften 
av anläggningsboendet. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 169/14, Samordningsfunktion avseende 
asylsökande som vistas i Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inrätta en tjänst som samordnare med placering under bildningsnämnden, 
 
att initiera aktiverande åtgärder för barn och unga inom anläggningsboendet, 
 
att kanalisera och samordna föreningars, organisationers och andra frivilligas 
     erbjudande samt insatser till stöd för de asylsökande, 
 
att ha uppsikt över den sociala situationen inom anläggningsboendet i stort och 
     ta behövliga kontakter för att motverka och förebygga ogynnsamma sociala 
     situationer och missförhållanden, 
 
att vara samordnare av kommunens olika kontaktytor mot anläggnings- 
     boendet och de asylsökande genom att bland annat svara för regelbundna 
     avstämningsmöten med Migrationsverket och dess entreprenör för driften 
     av anläggningsboendet,  
 
att alla ekonomiska transaktioner avseende asylsökande särredovisas och 
     ekonomiska över- som underskott hanteras centralt i kommunens bokslut 
     (ekonomiavdelningen). 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen  
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KS § 170/14 
AU § 193/14 
AG § 10/14 
AG § 8/14 14/KS0053  
Partistöd 
 
Beredningen föreslår 2014-05-20: 
 
att uppdra åt kommunchefen att inhämta jämförande underlag för övriga  
     kommuner i Kalmar län, riksgenomsnittet samtliga kommuner,  
     riksgenomsnittet förkommuner upp till 10 000 invånare och riksgenom- 
     snittet för kommuner upp till 25 000 invånare. 
 

Arbetsgruppen beredning 2014-08-12 
 
Partistödet är en kombination av grundstöd och mandatbundet stöd. 
 
Partistödet för 2014 är: 2 125 kronor per mandat samt 2 196 kronor i 
grundstöd per parti. 
 

Arbetsgruppen föreslår 2014-08-12: 
 
en uppjustering av partistödet, mandat samt grundstöd, 
 
att uppdra åt kommunchefen att redovisat i arbetsutskottet 2014-08-19, jäm- 
     förande underlag för övriga kommuner i Kalmar län, riksgenomsnittet  
     samtliga kommuner, riksgenomsnittet förkommuner upp till 10 000  
     invånare och riksgenomsnittet för kommuner upp till 25 000 invånare. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Kommunchefen redovisar jämförande underlag för övriga kommuner i Kalmar 
län. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
en uppjustering av partistödet gällande mandat samt grundstöd. 
 

Kommunstyrelsens beredning 2014-08-26 
 
Redovisning av antalet kommuninvånare och stöd till de politiska partier 
föreligger från samtliga kommuner i Sverige. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 170/14, Partistöd 
 
Ordförande Eva-Kristina Berg, C föreslår att partistödet höjs till 3 000 kronor 
per mandat och grundstödet höjs till 6 000 kronor per parti från och med år 
2015. 
 
Mona Magnusson, M, Marcus Johansson, C och Mats Olsson, KD bifaller Eva-
Kristina Bergs, C förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-05-12 § 47 att partistödet betalas ut en gång 
per år, efter att partigrupperna lämnat in till kommunkansliet deras revisions- 
och verksamhetsberättelse, resultatrapport samt årsmötesprotokoll. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att partistödet höjs till 3 000 kronor per mandat och grundstödet höjs till 6 000 
     kronor per parti från och med år 2015, 
 
att partistödet utbetalas enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-05-12 § 47. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 171/14 
AU § 194/14 
AG § 11/14 
AG § 2/14 14/KS0053  
Justering av arvode 
 
Arbetsgruppen föreslår 2014-08-12: 
 
att behålla nuvarande system, för årlig justering av arvoden. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att behålla nuvarande system, för årlig justering av arvoden. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att behålla nuvarande system, för årlig justering av arvoden. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 172/14 
AU § 195/14 
AG § 12/14 
AG § 3/14 14/KS0053  
Arvodering av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
 
Arbetsgruppen föreslår 2014-05-20: 
 
att frågan om att arvodera 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige tas till  
     partigrupperna. 
 

Arbetsgruppens beredning 2014-08-12 
 
Roland Swedestam, S föreslår att 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige får 
lika arvode som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 

Arbetsgruppen föreslår 2014-08-12: 
 
en 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige får lika arvode som 2:e vice  
     ordförande får i kommunfullmäktige, 
 
att gälla från och med 2014-10-15. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
en 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige får lika arvode som 2:e vice  
     ordförande får i kommunfullmäktige, 
 
att gälla från och med 2014-10-15. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
en 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige får lika arvode som 2:e vice  
     ordförande får i kommunfullmäktige, 
 
att gälla från och med 2014-10-15. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 173/14 
AU § 196/14 
AG § 13/14 
AG § 4/14 14/KS0053  
Arvodering av 1:e vice ordförande i nämnder och styrelse 
 
Beredningen föreslår 2014-05-20: 
 
Kristdemokraterna hänvisar till sitt förslag i kommunstyrelsen 2014-04-15 som 
innebär att  
 

 Helt arvode betalas till ordföranden 

 Halvt arvode betalas till 1:e vice ordförande 

 Ett kvarts arvode betalas till 2:e vice ordförande 

 För att möjliggöra en bättre insyn, bättre beslut och en breddning av 
demokratin borde ett politiskt sekreterararvode införas till partierna i 
kommunfullmäktige(i proportion till antal mandat). 

 
att övriga representanter förespråkar oförändrade regler, 
 
att frågan om att arvodera 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige tas till  
     partigrupperna. 
 

Arbetsgruppens beredning 2014-08-12 
 
Två förslag föreligger. Kristdemokraternas förslag samt att arvode för 1:e vice 
ordförande i nämnder och styrelser är oförändrade. 
 
Arvoderingen ska gälla från 2015-01-01. 
 

Arbetsgruppen föreslår 2014-08-12: 
 
att överlämna ärendet, till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-08-19: 
 
att överlämna ärendet, till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-08-16 
 
Enligt begäran från Christofer Johansson, C ajourneras sammanträdet mellan 
20.45 – 20.50 innan kommunstyrelsen återupptar förhandlingarna. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 173/14, Arvodering av 1:e och 2:e vice ordförande 
i nämnder och styrelse 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Håkan Algotsson, C med instämmande av Mats Olsson, KD yrkar att 
grundarvodet ska vara lika för 1:e och 2:e vice ordförande i nämnder och 
styrelser. 
 
Roland Swedestam, S yrkar att grundarvodet ska vara oförändrat för 1:e och 
2:e vice ordförande i nämnder och styrelser. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkan Algotssons, C med fleras 
yrkande och Roland Swedestam, S yrkande finner hon att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Håkan Algotssons, C med fleras yrkande varvid omröstning 
begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Håkan Algotssons, C med fleras yrkande och 
nej = enligt Roland Swedestam, S yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Håkan Algotssons, C med fleras 
yrkande. 
 

Omröstningslista nummer 1 
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C   X      

Christofer Johansson  C  X   

Marcus Johansson C  X   

Mona Magnusson  M    X    

Mats Olsson KD  X    

Roland Swedestam S   X  

Henrik Nilsson Bokor  S   X  

Sören Bondesson S Hans Larsson, S  X  

Ann-Britt Mårtensson S     X   

Kerstin Ahlberg TP Sven-Erik Tornéus  X  

Håkan Algotsson C   X     

 Summa 6 5   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 173/14, Arvodering av 1:e och 2:e vice ordförande 
i nämnder och styrelse 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att grundarvodet ska vara lika för 1:e och 2:e vice ordförande i nämnder och 
     styrelser, 
 
att ändring av grundarvodet för 1:e och 2:e vice ordförande i nämnder och 
     styrelser gäller från och med 2015-01-01.  
 

Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sven-Erik Tornéus, Ann-Britt 
Mårtensson, Hans Larsson samtligt S reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Roland Swedestams, S yrkande. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 174/14 
AU § 197/14 
AG § 14/14 
AG § 6/14 14/KS0053  
Deltids oppositionsråd 
 
Beredningen föreslår 2014-05-20: 
 
att frågan om att arvodering av deltids oppositionsråd tas till  
     partigrupperna. 

 
Arbetsgruppens beredning 2014-08-12 
 
Roland Swedestam, S anser att frågan gällande deltids oppositionsråd bör 
återkomma vid en större organisationsutredning. 
 

Arbetsgruppen föreslår 2014-08-12: 
 
att avstå, från att ha ett oppositionsråd på deltid. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå, från att ha ett oppositionsråd på deltid. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå, från att ha ett oppositionsråd på deltid. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 175/14 
AU § 198/14 
AG § 15/14 
AG § 5/14 14/KS0053  
Maxbelopp vid flera sammanträden samma dag 
 
Beredningen föreslår 2014-05-20: 
 
att regeln ändras så att den enbart omfattar möten inom samma uppdrag per  
     nämnd. Vid möten i olika uppdrag/nämnder ska maxbeloppsregeln inte 
     gälla. 
 

Beredningen föreslår 2014-08-12: 
 
att regeln ändras så att den enbart omfattar möten inom samma uppdrag per  
     nämnd. Vid möten i olika uppdrag/nämnder ska maxbeloppsregeln inte 
     gälla. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att regeln ändras så att den enbart omfattar möten inom samma uppdrag per  
     nämnd. Vid möten i olika uppdrag/nämnder ska maxbeloppsregel inte 
     gälla, 
 
att gälla från och med 2014-10-01. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att regeln ändras så att den enbart omfattar möten inom samma uppdrag per  
     nämnd. Vid möten i olika uppdrag/nämnder ska maxbeloppsregel inte 
     gälla, 
 
att gälla från och med 2014-10-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 176/14 
AU § 199/14 
AG § 16/14 
AG § 7/14 14/KS0053  
Pensionsförmåner 
 
Beredningen föreslår 2014-08-12: 
 
att reglementet, uppdateras i förhållande till de nya villkoren. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att reglementet, uppdateras i förhållande till de nya villkoren. 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att reglementet, uppdateras i förhållande till de nya villkoren. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 177/14 
AU § 200/14 
AG § 17/14 
AG § 1/14 14/KS0053  
Presidiesammansättning 
 
Arvodesberedningen föreslår 2014-08-12: 
 
att behålla nuvarande sammansättning innebärande ordförande, 1:e vice  
     ordförande och 2:e vice ordförande. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att behålla nuvarande sammansättning innebärande ordförande, 1:e vice  
     ordförande och 2:e vice ordförande. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att behålla nuvarande sammansättning innebärande ordförande, 1:e vice  
     ordförande och 2:e vice ordförande. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 178/14 
AU § 184/14 14/KS0099 
Tidsfrist, bildningsnämnden gällande motion       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2014-07-01. 
 
Med anledning av semestrar och sommaruppehåll för bildningsnämndens 
sammanträde anmäler bildningsförvaltningen ändrad tidsfrist för beredning av 
motionen – Uppföra ramper för skateboard fram till 2014-12-31. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-08-19: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2014-07-01. 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna tidsfristen för bildningsnämnden gällande beredning av motion –  
     Uppföra ramper för skateboard fram till och med 2014-12-31. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna tidsfristen för bildningsnämnden gällande beredning av motion –  
     Uppföra ramper för skateboard fram till och med 2014-12-31. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KS § 179/14 
AU § 185/14 13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
juni - juli 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under juni - juli 2014. 
 

 Vikarierande vaktmästare. 

 Socialchef. 

 Förlängd tjänstledighet, samhällsbyggnadschef. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     juni - juli 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     juni - juli 2014. 
-----   
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KS § 180/14 
AU § 186/14 13/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
maj 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal under maj 2014. 
 

 Sjuk- och friskanmälan, MedHelp Care AB. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
    maj 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
    maj 2014. 
-----   
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KS § 181/14 
AU § 187/14 
KS § 177/13 
AU § 229/13 
KS § 184/11 
KS § 11/11   13/KS0121 
Firmateckning i Torsås kommun – 2014, revidering 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-08-09: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, teckna  
     kommunens firma, att gälla under perioden 2011 – 2014. 
 
Håkan Algotsson, C kommunstyrelsens ordförande 
Eva-Kristina Berg, C kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Kent Frost ekonomichef 
Jan Darrell kommunchef 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Per Lindberg personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Mona Magnusson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
Kent Norrman personalsekreterare 
 
Vaktmästare Johnny Petersson samt kansliadministratör Yvonne Nilsson 
bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och godsförsändelser 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att personalsekreterare Kenth Norrman tas bort med anledning av att han  
     avslutat sin anställning på Torsås kommun samt 
 
att godkänna revideringen av firmatecknare i Torsås kommun 2011-2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-08-27: 
 
att personalsekreterare Kenth Norrman tas bort med anledning av att han  
     avslutat sin anställning på Torsås kommun samt 
 
att godkänna revideringen av firmatecknare i Torsås kommun 2011-2014. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 181/14, Firmateckning i Torsås kommun – 2014, 
revidering 
 
Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, teckna 
     kommunens firma fram till och med 2014-12-31: 
 
     Eva-Kristina Berg, C  kommunstyrelsens ordförande 
     Mona Magnusson, M kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
     Kent Frost  ekonomichef 
     Jan Darrell  kommunchef 
 
att på kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
     löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och  
     intresseavdrag, två i förening utse till och med 2014-12-31: 
 
     Isak Högelius  personalchef 
     Birgitta Eriksson  löneassistent 
     Mona Magnusson  löneassistent 
     Carina Johansson  personalassistent 
 
att vaktmästare Johnny Petersson samt kommunsekreterare Yvonne Nilsson 
     bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och gods- 
     försändelser. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, teckna 
     kommunens firma fram till och med 2014-12-31: 
 
     Eva-Kristina Berg, C  kommunstyrelsens ordförande 
     Mona Magnusson, M kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
     Kent Frost  ekonomichef 
     Jan Darrell  kommunchef 
 
att på kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
     löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och  
     intresseavdrag, två i förening utse till och med 2014-12-31: 
 
     Isak Högelius  personalchef 
     Birgitta Eriksson  löneassistent 
     Mona Magnusson  löneassistent 
     Carina Johansson  personalassistent 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 181/14, Firmateckning i Torsås kommun – 2014, 
revidering 
  
att vaktmästare Johnny Petersson samt kommunsekreterare Yvonne Nilsson 
     bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och gods- 
     försändelser. 
-----   
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KS § 182/14 
AU § 188/14   15/KS0001 
Sammanträdestider 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på sammanträdestider för 2015 föreligger enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  20 Augusti  18 
Februari  3 September  1, 29 
Mars  3, 17 Oktober  6 
April  14 November  3 
Maj  5, 19 December  1 
Juni  2     
 
Arbetsutskottets sammanträde börjar klockan 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till 
arbetsutskottets sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses 
behandlas på arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 

Personalutskottet 
 
Februari   10 Augusti  11 
Mars   10 September  15 
April  21 Oktober  -- 
Maj  12 November  10 
Juni  9 December  8 
 
 
Sammanträdet börjar klockan 08.00 om inget annat bestäms.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 

 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  27 Augusti  25 
Februari  24 September  22 
Mars  31 Oktober  20 
April  28 November  24 
Maj  26  
 
Sammanträdet börjar klockan 17.30 om inget annat bestäms. 
  
Plats: Ekbackssalen/Räddningsstationen Torsås 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 182/14, Sammanträdestider 2015 
 
Kommunfullmäktige 

 
Februari  9 September  14 
Mars  23 Oktober  5 
April  20 November  16 
Maj  18 December  7 
Juni  8   
 
Sammanträdet börjar klockan 18.30 om inget annat bestäms, förutom den 16 november och 7 
december, då sammanträdet börjar klockan 18.00.  
 
Plats: Folkets hus i Torsås. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2015 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen, 
 
att vid de sammanträden med arbetsutskottet som bara är en gång per månad 
     fortsätter vid behov sammanträdet på eftermiddagen,   
 
att uppdra åt centrala ledningsgruppen tar fram förslag på övriga nämnders 
     sammanträdestider för 2015 utifrån kommunstyrelsens sammanträdestider. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland, Barometern och 
     Kalmar Läns Tidning. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2015 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen med revidering att kommunstyrelsens 
     sammanträde börjar klockan 15.00, 
 
att vid de sammanträden med arbetsutskottet som bara är en gång per månad 
     fortsätter vid behov sammanträdet på eftermiddagen,   
 
att uppdra åt centrala ledningsgruppen sammanställa övriga nämnders 
     sammanträdestider för 2015 utifrån kommunstyrelsens sammanträdestider. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 182/14, Sammanträdestider 2015 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland, Barometern och 
     Kalmar Läns Tidning. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 183/14 
AU § 189/14 
KS § 135/14 
AU § 200/13  12/KS0163 
Förvaltaransvar av kommunstyrelsens fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår med anledning av att arbetsutskottet beslutar 2014-08-19 § 189 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta en sammanställning utifrån dagens 
Diskussion samt att ärendet därefter, återkommer för redovisning i arbets-
utskottet. 
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KS § 184/14 
AU § 191/14  14/KS0134 
Taxor inom Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Högsta Förvaltningsdomstolen (HDF) har kommit med ett viktigt klargörande 
gällande taxor i kommunalförbund. Om gällande taxor tidigare beslutats av ett 
kommunalförbund innebär HDF:s beslut att det i kommunfullmäktige 
respektive medlemskommun bör fatta nya beslut gällande taxor för 
myndighetstillsyn och myndighetsutövning för 2014. 
 
Taxor beslutade utifrån lagen om skydd mot olyckor (tillosyn, 
brandskyddskontroll och sotning) och lagen om brandfarliga och expolisiva 
vararo (tillsyn och tillstånd) omfattas av beslutet. 
 
Underlag till förslag om taxa gällande tillsyn enligt 5 kap 4 § Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) och taxa för tillstånd 27 § Lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt underlag till sotningstaxor och 
brandskyddskontroller i Torsås och Emmaboda kommun föreligger. 
 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
beslutar 2014-05-26 § 16 att anta förslag på redovisade taxor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta förslag på taxor gällande tillsyn enligt 5 kap 4 § Lag 
    (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och taxa för tillstånd 27 § Lag 
    (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt sotningstaxor  
     och brandskyddskontroller i Torsås och Emmaboda kommun. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta förslag på taxor gällande tillsyn enligt 5 kap 4 § Lag 
    (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och taxa för tillstånd 27 § Lag 
    (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt sotningstaxor  
     och brandskyddskontroller i Torsås och Emmaboda kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 46 av 59   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-08-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 185/14 13/KS0149     
Nominering av ersättare i Primärkommunala nämnden – 2014 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse: 
 
Ordinarie Ersättare 
    
C Eva-Kristina Berg  M Mona Magnusson 
 Gettnabo 122  Appleryd 110 
 385 93 TORSÅS  385 93 TORSÅS 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att nominera Mona Magnusson, M som ersättare i Primärkommunala 
     nämnden – 2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 47 av 59   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-08-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 186/14 
PU § 34/14 
PU § 32/14 14/KS0119  
Policy för tjänstledighet, för ferieanställda inom bildnings-
nämndens verksamheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad personalchef redogör för förslag till ny policy för tjänstledighet, 
för ferieanställda inom bildningsnämndens verksamhetsområde. 
 

Personalutskottet beslutar 2014-05-26: 
 
att inhämta synpunkter från bildningsnämnden gällande ny policy för tjänst-  
     ledighet, för ferieanställda inom bildningsnämndens verksamhetsområde. 
 

Personalutskottets behandling 2014-06-24 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-05-26 § 53 att ställa sig bakom förslaget på  
policy för tjänstledighet, för ferieanställda inom bildningsnämndens 
verksamhet. 
 

Personalutskottet föreslår 2014-06-24  kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till policy för tjänstledighet, för ferieanställda 
     inom bildningsnämndens verksamheter. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till policy för tjänstledighet, för ferieanställda 
     inom bildningsnämndens verksamheter. 
----- 
Sändlista 
Personalavdelningen 
Bildningsnämnden 
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KS § 187/14 
AU § 155/14 14/KS0011 
Verksamhetsbidrag 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetsbidrag: 
 
Gullabo Hembygdsförening              4 000 kronor 
Torsås Hembygdsförening              4 000 kronor    
Bergkvara Hembygdsgille              4 000 kronor 
Söderåkra Hembygdsgille              4 000 kronor 

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-05-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Gullabo Hembygdsförening, Torsås Hembygdsförening, Bergkvara 
     Hembygdsgille och Söderåkra Hembygdsgille 4 000 kronor vardera,  
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2014 års 
     budget. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja Gullabo Hembygdsförening, Torsås Hembygdsförening, Bergkvara 
     Hembygdsgille och Söderåkra Hembygdsgille 4 000 kronor vardera,  
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2014 års 
     budget. 
-----  
Sändlista 
Gullabo Hembygdsförening 
Torsås Hembygdsförening 
Bergkvara Hembygdsgille 
Söderåkra Hembygdsgill 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 188/14 
AU § 164/14   13/KS0145  
Riktlinjer för lägsta elevunderlaget 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26 § 270 att inhämta bildningsnämndens 
yttrande över möjligheterna att utforma riktlinjer för lägsta elevunderlag för 
kommunens låg och mellanstadieskolor. 
 
Bildningschef Håkan Petersson sammanfattar utifrån yttrande 2014-04-04, att 
det inte är möjligt utifrån det komplexa uppdraget, styrt av många av varandra 
oberoende faktorer, att utforma riktlinjer för lägsta elevunderlag för 
kommunens låg- och mellanstadieskolor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-06-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna bildningschefens svar, gällande riktlinjer för lägsta elevunderlaget.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-08-26 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att ärendet återremitteras till bildningsnämnden med 
uppdrag att göra en jämförande studie med andra kommuner i frågan samt att i 
budgeten för 2015 avsätta 200 tkr som riktade medel för finansiering av 
studien. Bilaga 1. 
 
Mona Magnusson, M yrkar att i budgeten för 2015 avsätta max 200 tkr som 
riktade medel för finansiering av studien. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunstyrelsen beslutat 
att ärendet återremitteras till bildningsnämnden med uppdrag att göra en 
jämförande studie med andra kommuner i frågan samt att i budgeten för 2015 
avsätta max 200 tkr som riktade medel för finansiering av studien.   

 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet återremitteras till bildningsnämnden med uppdrag att göra en 
     jämförande studie med andra kommuner i frågan samt  
 
att i budgeten för 2015 avsätta max 200 tkr som riktade medel för finansiering  
     av studien.      
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden, Ekonomiavdelningen 
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KS § 189/14 
AU § 169/14 
AU § 116/14   14/KS0087  
Allaktivitetshus 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett allaktivitetshus ska vara en samlingspunkt och kontaktyteskapande plats för 
både unga och gamla. Allaktivitetshusets syfte är att öka möjligheterna för 
utvidgad samverkan inom Torsås kommuns olika verksamheter, men även för 
ökad samverkan mellan kommunen och dess ideella föreningar.  
 
Samarbete med olika föreningar, så som pensionärsföreningar, kultur-
föreningar, idrottsföreningar, kyrkan och studieförbund är viktigt för 
allaktivitethusets utveckling att bli en central punkt i samhället samt för 
invånarnas utveckling oavsett ålder. Ett stort antal samarbetsparters medför 
ökat utbud för Torsås kommun och dess befolkning. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-03-19 § 39 att anhålla om 
finansiering för att genomföra en förstudie med syfte att djupare kartlägga 
möjligheterna att skapa ett allaktivitetshus i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-15: 
 
att inhämta yttrande från partigrupperna om ett allaktivitetshus i Torsås  
     kommun,  
 
att yttrande ska inlämnas till kommunkansliet senast 2014-05-30.   
 

Arbetsutskottets behandling 2014-06-02 
 
Centerpartiet ser positivt på att närmare undersöka förutsättningarna för att 
bygga upp ett allaktivitetshus i Torsås kommun i samverkan med föreningslivet 
enligt skrivelse daterat 2014-05-20, undertecknat av gruppledare Håkan 
Algotsson, C. 
 
Roland Swedestam, S och Mona Magnusson, M lämnar muntligt att avvakta 
med ett allaktivitetshus tills utredningen är färdig gällande projektet Stage 
4You. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-06-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avvakta fortsatt utredning med ett allaktivitetshus tills utredningen gällande 
     projektet Stage 4You är färdigt. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 189/14, Allaktivitetshus 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avvakta fortsatt utredning med ett allaktivitetshus tills utredningen gällande 
     projektet Stage 4You är färdigt. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden  
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KS § 190/14 
AU § 170/14   14/KS0032 
Anmälan till höstens Medborgarundersökning 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Medborgarundersökningen har genomförts två gånger om året sedan starten 
hösten 2005. 256 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 231 av dessa 
mer än en gång. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas 
kommunens egna resultat samt jämförelse med samtliga deltagande kommuner 
och även jämförelse med kommuner i olika storleksklasser.  
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. För frågor från Håll Sverige Rent tillkommer 10 000 kronor. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2014-08-28 och för att 
beställa tilläggsfrågor är sista dagen 2014-06-19. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-06-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i höstens Medborgarundersökning 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i höstens Medborgarundersökning 2014. 
-----  
Sändlista 
SCB 
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KS § 191/14 
AU § 175/14   14/KS0110 
Revisionsrapport – Granskning av kultur- och fritids-
verksamheten i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag har PwC granskat kultur och fritidsverksamheten i Torsås 
kommun. 
 
Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsen 
för kännedom. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av kultur- och fritidsverksamheten 
     i Torsås kommun, 
 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för  
     kännedom. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av kultur- och fritidsverksamheten 
     i Torsås kommun, 
 
att överlämna rapporten, till kommunfullmäktige för kännedom. 
-----   
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 192/14 
AU § 202/14  14/KS0140 
Revisionsrapport – Granskning av tillämpning av 
offentlighetsprincipen 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag av lekmannarevisorerna har PwC granskat tillämpningen av 
offentlighetsprincipen vid Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 
Revisorerna bedömer att Torsås Fjärrvärmenät AB inte har en ändamålsenlig 
hantering av allmänna handlingar. Det grundar sig i bedömningen på att 
bolagets allmänna handingar inte hanteras enligt gällande krav i lagstiftning, att 
bolaget saknar diarium och att det finns brister i bolagets arkivhantering. 
 
Rapporten lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 
kännedom. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bjuda in från styrelsen i Torsås Fjärrvärmenät AB till kommunfullmäktige 
     2014-09-22 för en redovisning av vilka åtgärder som upprättats utifrån 
     revisionsrapporten samt en redovisning av verksamheten. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera upprättad revisionsrapport – Granskning av tillämpning av  
     offentlighetsprincipen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in från styrelsen i Torsås Fjärrvärmenät AB till kommunfullmäktige 
     2014-09-22 för en redovisning av vilka åtgärder som upprättats utifrån 
     revisionsrapporten samt en redovisning av verksamheten. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera upprättad revisionsrapport – Granskning av tillämpning av  
     offentlighetsprincipen. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
Kommunfullmäktige 
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KS § 193/14 
AU § 179/14 13/KS0151 
Årsredovisning 2013, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till 
samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan 
i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 
beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse 
(direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling. 
 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landstinget). 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse för 2013 föreligger från Regionförbundet i 
Kalmar län. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-06-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län samt 
 
att notera Regionförbundets årsredovisning för 2013. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län samt 
 
att notera Regionförbundets årsredovisning för 2013. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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AU § 203/14 
KF § 153/13   13/KS0169 
Medborgarförslag – Förbudsskyltar vid Baduddens parkering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande förbudsskyltar vid Baduddens parkering föreligger 
från Jan-Erik Persson, Torsås. 
 
Vid Baduddens parkeringsplats ställer sig husbilar och husvagnar. Natur-
skyddsföreningen vårdar numera kullen vid Badudden och många säckar med 
burkar och flaskor har plockats bort från området. Därför föreslås att förbuds-
skyltar sätts upp på platsen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-11-18: 
 
att överlämna medborgarförslaget - förbudsskyltar vid Baduddens parkering till 
     tekniska nämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-05-13 § 41 att istället för förbudsskyltar 
utöka befintligt sopabonnemang till ett 660 liters kärl och på så sätt lösa 
problemet med nedskräpning vid Baduddens parkering. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att istället för förbudsskyltar utöka befintligt sopabonnemang till ett 660 liters 
     kärl och på så sätt lösa problemet med nedskräpning vid Baduddens 
     parkering, 
 
att medborgarförslag – Förbudsskyltar vid Baduddens parkering härmed anses  
     besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att istället för förbudsskyltar utöka befintligt sopabonnemang till ett 660 liters 
     kärl och på så sätt lösa problemet med nedskräpning vid Baduddens 
     parkering, 
 
att medborgarförslag – Förbudsskyltar vid Baduddens parkering härmed anses  
     besvarad. 
-----  
Sändlista Kommunfullmäktige 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 57 av 59   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-08-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 195/14 
AU § 204/13 
KF § 70/13   13/KS0090 
Medborgarförslag – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 
Badhusgatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Melker Lyth, Torsås gällande att rusta upp 
järnvägsbron vid Badhusgatan, anlägga en promenadväg samt att flytta skylten 
om järnvägens historia dit.  
  

Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 
     Badhusgatan till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 
     Badhusgatan till tekniska nämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-05-13 § 40 att under år 2015 utföra en 
renovering av järnvägsbron under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om investeringsmedel i 2015 år budget. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att under år 2015 utföra en renovering av järnvägsbron under förutsättning att 
    kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel i 2015 år budget, 
 
att medborgarförslag – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid Badhusgatan  
     härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att under år 2015 utföra en renovering av järnvägsbron under förutsättning att 
    kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel i 2015 år budget, 
 
att medborgarförslag – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid Badhusgatan  
     härmed anses besvarad. 
----- Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 196/14   14/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om:  
 

 Hamnbolaget, Kalmar kommun 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen.  
----- 
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KS § 197/14 14/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2014-06-02, personalutskottet 2014-06-24, 
2014-08-12. 
 

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

 


