
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 37   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-09-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2014-09-30, 17.30 – 20.30    
   
      
Beslutande Eva-Kristina Berg, C ordförande 
 Irma Folkesson, C tjänstgörande ersättare för Håkan Algotsson, C     
 Christofer Johansson, C  
 Marcus Johansson, C       
 Mona Magnusson, M §§ 198 – 199, 201 - 218  
 Christer Söderholm, KD tjänstgörande ersättare för Mats Olsson, KD   
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
 Sören Bondesson, S 
 Ann-Britt Mårtensson, S    
 Sven-Erik Tornéus, S tjänstgörande ersättare för Kerstin Ahlberg, TP 
 Maria Karlsson, C tjänstgörande ersättare § 200 
  
Övriga deltagande Jan Darrell kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
  
  
Utses att justera Henrik Nilsson Bokor, S 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2014-10-01   
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 198 - 218       

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

 Justerande Henrik Nilsson Bokor 

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

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2014-09-30 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-10-02 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-10-22  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Margareta Ohlin, FP ej tjänstgörande ersättare  198 – 218 

Maria Karlsson, C ej tjänstgörande ersättare 198-199, 201-207 

Kent Frost, ekonomichef 198 

Annika Placido, socialchef 198 
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 FASTSTÄLLD DAGORDNING § 198 – 218 
 
§ 198 Budgetuppföljning augusti 2014 
§ 199 Redovisning kostnader för sjukskrivningar inom Torsås kommun  
§ 200 Utökning inom personalavdelningen 
§ 201 Konsekvenser utifrån samverkansöverenskommelse med Landstinget 
§ 202 Medverkan i Gods och gårdar i Kalmar län 
§ 203 Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under 
 augusti 2014 
§ 204 Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal under juni – 
 juli 2014 
§ 205 Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering, revidering 
§ 206 Behandling av personuppgifter inom kommunstyrelsens 
 verksamhetsområde – PuL 
§ 207 Designregion Småland 
§ 208 Icke verkställda beslut kvartal II, 2014 
§ 209 Avfallsplan 2015-2022, samråd 
§ 210 Samrådsinbjudan, Detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 1:3 
§ 211 Ansökan om utökning av verksamhetsområde för VA, Åd 
§ 212 Offentlig utsmyckning 
§ 213 Offentlig konst på nybyggnationer inom Torsås kommun 
§ 214 Medborgarförslag – Sotning och brandskyddskontroll 
§ 215 Medborgarförslag – Utöka VA-område i Djursvik 
§ 216 Motion – Attraktivt boende i Torsås kommun 
§ 217 Kommunledningen informerar 
§ 218 Anmälan arbetsutskottet 2014-08-19, 2014-09-02 
 personalutskottet 2014-09-08, 2014-09-16 
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KS § 198/14   14/KS0012  
Budgetuppföljning januari – augusti 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget 
samt investeringar, personalnyckeltal och sjukstatistik januari - augusti 2014. 
 
Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse om +0,3 mkr. 
 
Prognosen bygger på ett beräknat nettoresultat där flera poster jämnar ut 
varandra, men att överskott uppstår främst på anslag för planarbete samt 
ersättning till gymnasieförbundet. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar en avvikelse om +0,3 mkr. 
 
Ökade bygglovsintäkter och lite utgifter för detaljplanearbete.  
 
Tekniska nämnden redovisar ingen avvikelse mot budgeten.  
 
Socialnämnden redovisar en avvikelse om -8,6 mkr. 
 

 Hemtjänsten, cirka -5 mkr  

 IFO, cirka -2,1 mkr 

 Integrationsenheten, cirka -1,5 mkr  
 
Socialchef Annika Placido redovisar en del åtgärder som ska genomföras: 
 

 Framtagande av handlingsplan 

 Sjukfrånvaro och rehabilitering. 

 Ersättning och schablontider hemtjänst, anpassa till LOV. 

 Ny chef till hemtjänsten. 

 Fortsatt arbete med årsarbetstiden. 

 Fastställa personalbehovet i alla verksamheter. 

 Kartläggning av bilar och leasing. 

 Översyn av Vågen. 

 Översyn HVB hemmet. 

 Ny organisation, etapp 1 och 2. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 198/14, Budgetuppföljning januari – augusti 2014 
 
Bildningsnämnden redovisar en avvikelse om -2,5 till -3,0 mkr. 
 

 Inklusive kostnad för Skogsgläntan höstterminen 2014 1,8 mkr 

 Inklusive intern ersättning från Integrationsenheten, +490 tkr. 

 En handlingsplan har antagits för att motverka underskottet med 0,5 mkr. 
 

Finansförvaltningen redovisar en prognos om +9,8 mkr. 
 

 Ny räddningsstation, +0,4 mkr  

 Central ekonomisk buffert, +4,3 mkr 

 Pensionskostnader, +1,5 mkr 

 Justerat PO-pålägg, +1 mkr 

 IT SLA-avtal Kalmar + licensavtal, -1 mkr 

 Avsättning Hallagärde soptipp, +0,5 mkr 

 Avskrivningar, +0,5 mkr 

 Skatter och bidrag, +1,7 mkr 

 Finansnetto, +0,9 mkr. 

 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari - augusti 2014,  
 
att socialnämndens handlingsplan redovisas i kommunstyrelsen 2014-10-28. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden
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KS § 199/14 
PU § 46/14 14/KS0012  
Redovisning kostnader för sjukskrivningar inom Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-03-25 § 60 att uppdra åt personalutskottet att 
redovisa kostnaderna för sjukskrivningar inom socialförvaltningen. 
 
Personalchef Isak Högelius redovisar sjukfrånvaro mellan 2009 och 2014-06-30 
för samtliga förvaltningar inom Torsås kommun.   
  

Personalutskottet beslutar 2014-09-08: 
 
att notera informationen gällande sjukfrånvaron för samtliga förvaltningar  
     inom Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande sjukfrånvaron för samtliga förvaltningar  
     inom Torsås kommun 
-----  
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KS § 200/14 
PU § 43/14   
PU § 47/14 14/KS0019  
Utökning inom personalavdelningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Isak Högelius informerar om merarbete som tillkommit inom 
personalavdelningen. Önskemål framkom om att få en utökning med en 100 
procentig tjänst som HR-strateg. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att, avvakta med ärendet tills kommunchef Jan 
Darrell har redovisat kostnadsfördelningen av tjänsten HR-strateg. 
 
Ordförande Marcus Johansson, C föreslår att kommunchefen lämnar en 
redovisning vid personalutskottet 2014-09-16. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att personalutskottet beslutat 
att kommunchefen lämnar en redovisning av kostnadsfördelningen av tjänsten 
HR-strateg vid personalutskottet 2014-09-16. 
  

Personalutskottet beslutar 2014-09-08: 
 
att ärendet återkommer vid personalutskottets extra sammanträde 2014-09-16  
     samt 
 
att kommunchefen redovisar kostnadsfördelningen av tjänsten HR-strateg. 
 

Personalutskottets behandling 2014-09-16 
 
Personalchef Isak Högelius informerar om arbetssituationen på personal- 
avdelningen. 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar tjänstgöringsgraden inom personal-
avdelningen. 
 

 Önskemål Budget 

   

Personalchef 100 % 100 % 

Personalsekreterare   50 %  

HR-strateg 100 % Vakant 

Lönehandläggare 50 % 100 % 

Lönehandläggare 100 % 100 % 

Lönehandläggare 75 % 75 % 

 5,75 årsarbetare 4,75 årsarbetare 
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Fortsättning § 200/14, Utökning inom personalavdelningen
  
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att utökning inom personalavdelning tas med till 
budgetberedningen inför 2015. 
 
Irma Folkesson, C yrkar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras i dag eller enligt 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att personalutskottet beslutat att 
ställa sig positiva till en utökning av en 100 procentig tjänst som lönehand-
läggare inom personalavdelningen samt att ärendet lämnas till kommun-
styrelsen för beslut. 
  

Personalutskottet beslutar 2014-09-16: 
 
att ställa sig positiva till en utökning av en 100 procentig tjänst som lönehand- 
     läggare inom personalavdelningen samt  
 
att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen, för beslut. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-09-30 
 

Jäv 
 
Mona Magnusson, M meddelar jäv och deltar inte i ärendet. Maria Karlsson, C 
träder in som ersättare. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Ann-Britt Mårtensson, S yrkar att 
avslå personalutskottets förslag, att personalsekreterartjänsten upphör vid 
årsskiftet samt att rekrytering av en HR-strateg påbörjas.  
 
Irma Folkesson, C med instämmande av Marcus Johansson, C, Christer 
Söderholm, KD och Christofer Johansson, C yrkar bifall till personalutskottets 
förslag. 
 
Roland Swedestam, S frågar Eva- Kristina Berg, Christofer Johansson, Marcus 
Johansson, Maria Karlsson, Irma Folkesson samtliga C och Christer 
Söderholm, KD om de kan tänka sig en kompremisslösning med en tids-
begränsad anställning på ett år. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 200/14, Utökning inom personalavdelningen 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S med fleras 
avslagsyrkande och Irma Folkesson, C med fleras bifallsyrkande finner hon att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Irma Folkesson, C med fleras yrkande varvid 
omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Irma Folkesson, C med fleras yrkande och nej 
= enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-
röster. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Irma Folkesson, C med fleras 
yrkande. 
 

Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Håkan Algotsson C Irma Folkesson, C  X     

Christofer Johansson  C  X   

Marcus Johansson C  X   

Mona Magnusson  M Maria Karlsson, C   X    

Mats Olsson KD Christer Söderholm, KD X   

Roland Swedestam S   X  

Henrik Nilsson Bokor  S   X  

Sören Bondesson S   X  

Ann-Britt Mårtensson S     X   

Kerstin Ahlberg TP Sven-Erik Tornéus, S  X  

Eva-Kristina Berg C   X     

 Summa 6 5   

 
 

Tilläggsyrkande och proposition  
 
Marcus Johansson, C yrkar tillägg med att efter ett år ska sjukfrånvaron 
redovisas med en sänkning med tio procent och därefter omprövas beslutet 
gällande tjänsten som lönehandläggare inom personalavdelningen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Marcus Johanssons, C tilläggsyrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 200/14, Utökning inom personalavdelningen 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utöka personalavdelningen med en heltidstjänst som lönehandläggare, 
 
att efter ett år ska sjukfrånvaron redovisas med en sänkning med tio procent 
     och därefter omprövas beslutet gällande tjänsten som lönehandläggare inom  
     personalavdelningen. 
      

Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson, Ann-Britt 
Mårtensson och Sven-Erik Tornéus samtliga S reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Roland Swedestams, S med fleras yrkande. 
-----  
Sändlista 
Löneavdelningen
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KS § 201/14 
AU § 206/14 
KF § 151/13 
KS § 243/13 
KF § 117/13 
KS § 184/13 
AU § 194/13   12/KS0192 
Konsekvenser utifrån samverkansöverenskommelse med 
Landstinget i Kalmar län  
 
Ärendebeskrivning 
 
En reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län 
och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktions-
nedsättning 2013 - 2014 föreligger. 
 
Revideringar i ny Samverkansöverenskommelse 2013-2014 jämfört med 
Samverkansöverenskommelse 2012-2014: 
 
Punkt 2 Gemensamma överenskommelser reviderad. 
 
Punkt 6 Strategisk planering och ledning 
 
Sekreterare: Samordnare för CM i länet har funktionen som sekreterare för 
ledningsguppen. 
 
Punkt 7 Brukarorganisationers medverkan 
 
Tillkommer brukarorganisationerna skall ges möjlighet att ta del och lämna 
synpunkter på denna överenskommelse inför varje revidering. 
 
Punkt 8 Stöd till anhöriga/närstående helt ny. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-20: 
 
att notera reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
     Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
     funktionsnedsättning 2013 – 2014 samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 201/14, Konsekvenser utifrån samverkans-
överenskommelse med Landstinget i Kalmar län  
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Socialnämnden beslutar 2013-06-19 § 73 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
funktionsnedsättning 2013 – 2014. 

 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-08-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
     Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
     funktionsnedsättning 2013 – 2014.   
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-16: 
 
att godkänna reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
     Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
     funktionsnedsättning 2013 – 2014. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-10-29 
 
Sedan 2012 har Landstinget och kommunerna i länet haft ett samarbetsavtal 
för personer med funktionshinder. 
Socialstyrelsen har nu signalerat att samverkansavtalet inte uppfyller de 
bedömningskriterier som de kräver för att klara grundkrav 1 i PRIO- 
satsningen och därmed få ut statsbidrag. 
 
Protokollsutdrag med godkännande av samverkansöverenskommelse ska 
inlämnas senast 2013-12-05. 
 
Socialnämnden beslutar 2013-10-23 § 116 att godkänna reviderad samverkans- 
överenskommelse 2013-10-11 mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
2013-2014.   
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 201/14, Konsekvenser utifrån samverkans-
överenskommelse med Landstinget i Kalmar län  
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-10-29 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna reviderad samverkansöverenskommelse 2013-10-11 mellan 
     Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer  
     med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014.   
 

Kommunfullmäktiges behandling 2013-11-18 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar att socialnämnden och bildningsnämnden ser 
över vilka konsekvenser som respektive förvaltningar får utifrån tecknat 
samverkansöverenskommelse med Landstinget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat bifalla Henrik Nilsson Bokors, S tilläggsyrkande. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-11-18: 
 
att godkänna reviderad samverkansöverenskommelse 2013-10-11 mellan 
     Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer  
     med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014, 
 
att socialnämnden och bildningsnämnden ser över vilka konsekvenser som 
     respektive förvaltningar får utifrån tecknat samverkansöverenskommelse  
     med Landstinget. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Vid socialnämnden sammanträde 2014-01-21 § 14 informerar tillförordnad 
socialchef Jan Ekdahl att inga synpunkter om konsekvenser har framkommit 
från verksamheterna. Det är viktigt att följa upp och dokumentera eventuella 
konsekvenser som kan komma att uppstå ute i verksamheterna utifrån tecknad 
överenskommelse. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-02-19 § 18 att avvakta 
reviderat samverkansavtal mellan skolorna i länets kommuner och BUP. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 201/14, Konsekvenser utifrån samverkans-
överenskommelse med Landstinget i Kalmar län  
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera socialnämnden och bildningsnämndens arbetsutskotts information 
     gällande konsekvenser utifrån samverkansöverenskommelse med  
     Landstinget i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 
 

Kommunstyrelsen behandling 2014-09-30 
 
En samverkansöverenskommelse är nyligen tecknad mellan Landstinget i 
Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera socialnämnden och bildningsnämndens arbetsutskotts information 
     gällande konsekvenser utifrån samverkansöverenskommelse med  
     Landstinget i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 202/14 
AU § 209/14   14/KS0124 
Medverkan i Gods och gårdar i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
År 1939 gavs ”Gods och gårdar i Kalmar län” ut förra gången. Studieförbundet 
Vuxenskolan (SV) tycker nu att det är hög tid att ge ut en ny bok för att se vad 
som hänt med alla våra jord- och skogsbruks fastigheter i länet. 
 
Torsås kommun erbjuds att medverka eftersom att Torsås kommun äger en del 
fastigheter som faller inom ramen för att erbjudas att presenteras i den nya 
Gods och Gårdar böckerna. Det är helt kostnadsfritt och frivilligt att medverka 
i boken. 
 
Band 4 där Torsås kommun är aktuell kommer att tryckas i början av 2015 
men besked önskas senast 2014-06-24. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-08-19 föreslå kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att avstå från att lämna några uppgifter till projektet Gods och gårdar i Kalmar  
     län. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att lämna några uppgifter till projektet Gods och gårdar i Kalmar  
     län. 
-----  
Sändlista 
Studieförbundet Vuxenskolans 
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KS § 203/14 
AU § 227/14 14/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under augusti 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Eva-Kristina Berg fattade 
delegationsbeslut gällande grannemedgivande under augusti 2014. 
 

 Tidsbegränsat bygglov för uppställning av två byggbodar, Torsås 4:120. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-09-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under augusti 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under augusti 2014. 
-----   
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KS § 204/14 
AU § 228/14 14/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
juni-juli 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal under juni-juli 2014. 
 

 Bilservice, A-B-C-leverantör. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att redovisa samtliga antal bilar samt tillhörande 
     avtal till arbetsutskottet 2014-09-16. 
 

föreslår 2014-09-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
    juni-juli 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
    juni - juli 2014. 
-----   
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AKS 205/14 
U § 229/14 14/KS0147 
Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12 § 28 att godkänna och fastställa 
upprättat förslag till riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering. 
 
Förslag föreligger på revidering av riktlinjer för Torsås kommun ärende-
hantering. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-09-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa reviderat förslag till riktlinjer gällande Torsås  
     kommuns ärendehantering. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa reviderat förslag till riktlinjer gällande Torsås  
     kommuns ärendehantering. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 206/14 
AU § 230/14   14/KS0141 
Behandling av personuppgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde – Personuppgiftslagen PuL 
 
Ärendebeskrivning 
 
Reviderad företeckning över behandling av personuppgifter inom kommun-
styrelsens (systemansvarig) verksamhetsområde – Personuppgiftslagen PuL 
föreligger. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2014-09-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa ändamålet över behandling av personuppgifter inom kommun- 
     styrelsens (systemansvarig) verksamhetsområde – Personuppgiftslagen PuL. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att fastställa ändamålet över behandling av personuppgifter inom kommun- 
     styrelsens (systemansvarig) verksamhetsområde – Personuppgiftslagen PuL, 
 
att uppmana övriga nämnder att se över sin förteckningen över behandling av 
     personuppgifter inom respektives verksamhetsområde samt att komplettera 
     med registeransvarig – utgivare. 
----- 
Sändlista 
Åke Olsson 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
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KS § 207/14 
AU § 232/14 
AU § 89/14 14/KS0049 
Designregion Småland      
 
Ärendebeskrivning 
 
Carl-Oscar Karlsson presenterar de resultat som projektet åstadkommit och 
framtida planer.  
 
Den siste februari 2013 avslutades det treåriga projektet Designregion 
Småland. En satsning för ökad samverkan över länsgränserna mellan olika 
kommuner och företag, med fokus på design som tillväxtfaktor. Torsås 
kommun har under projekttiden visat stort intresse av att vilja ingå i 
Designregion Småland. 
 
Nu vill projektet utveckla Designregion Småland att omfatta fler kommuner i 
Jönköpings- Kalmar- och Kronobergs län. En arbetsgrupp ska arbeta vidare 
med att bilda en nätverksförening för att dels tillvarata den erfarenhet som 
byggts upp under projekttiden, men också att behålla och utveckla nätverket 
kring designfrågor i regionen. 
 
Medel har sökts och beviljats från Tillväxtverket och Regionförbunden i 
Småland har ställt sig positiva till att stödja en ettårig förlängning för att skapa 
en stabil plattform i regionen för designfrågor. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-18: 
 
att inhämta yttrande från Torsås Företagscentrum i ärendet innefattande  
     eventuellt deltagande vid ett frukostmöte. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-02 
 
Yttrande föreligger från verksamhetschef Torsås Företagscentrum, Tuulikki 
Åkesson daterad 2014-08-12. 
 
Ärendet har tagits upp med styrelsen för Torsås Företagscentrum samt 
styrgruppen för Tekniknod Sydost Torsås. Eftersom det inte finns så många 
företag inom målgruppen (möbel, inredning, glas etc) i kommunen så bedöms 
intresset att komma på ett frukostmöte i ämnet svalt.  
 
Däremot kommer koordinatorn i Tekniknoden att bevaka eventuellt intresse 
och samarbete med Designregionen för att hitta möjligheter till samverkan. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning, § 207/14,Designregion Småland 
 
Arbetsutskottet föreslår 2014-09-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera skrivelsen från Torsås Företagscentrum och överlämna svaret till  
     Designregion Småland. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera skrivelsen från Torsås Företagscentrum och överlämna svaret till  
     Designregion Småland. 
----- 
Sändlista 
Designregion Småland 
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KS § 208/14 
AU § 243/14   14/KS0096 
Icke verkställda beslut kvartal II, 2014  
 
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 II, 2014 
 
Antal icke verkställda beslut: 8, varav 3 verkställda, 3 
 återtagit ansökan under 
 2:a kvartalet 

Kön Beslut – Verkställt Typ av bistånd 

Man 20131015 – 20140527 IFO Familjeresurs 

Man 20131017 – 20140505 IFO Kontakperson – (återtagit ansökan) 

Man 20131017 – 20140505 IFO Familjeresurs – (återtagit ansökan) 

Man 20131025 – 20140521 IFO Familjeresurs 

Kvinna 20130920 – 20140604 IFO Kontaktperson – (återtagit ansökan) 

Kvinna 20131107 - 20140521 IFO Familjeresurs 

Man 20131011 - IFO Familjeresurs – (resursbrist) 

Man 20131216 -  SoL Kontaktperson – (resursbrist) 

   
Antal dagar från beslut till rapportering: 1 750 
Antal män: 6 
Antal kvinnor 2 
 
Anledning till ej verkställt beslut är resursbrist/saknar lämplig 
personal/uppdragsgivare. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-09-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II,  2014. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 208/14, Icke verkställda beslut kvartal II, 2014 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2014. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 209/14 
AU § 245/14 14/KS0150 
Avfallsplan 2015-2022, samråd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbete pågår för att Oskarshamns kommun ska bli en del av Kalmarsunds- 
regionsen Renhållare (KSRR) under 2015. KSRR påbörjar även 
matavfallsinsamling under hösten 2014. Detta gör att KSRR:s nuvarande 
avfallsplan och renhållningsföreskrifter behöver revideras. 
 
Den nya avfallsplanen kommer att gälla gemensamt för samtliga 
medlemskommuner. 
 
Avfallsplanen ligger till grund för KSRR:s verksamhet och därmed för 
avfallshanteringen hos fastighetsägare, företag och invånare i 
medlemskommunerna. Planen omfattar hushållsavfall och avfall som 
uppkommer inom offentliga och privata verksamheter. 
 
Synpunkter och tankar på reviderade förslag till mål och åtgärder samt 
renhållningsföreskrifter önskar senast 2014-09-30. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-09-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga synpunkter föreligger mot Avfallsplan 2015-2022. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inga synpunkter föreligger mot Avfallsplan 2015-2022. 
----- 
Sändlista 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
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KS § 210/14 
AU § 252/14 
KS § 12/09   08/KS0263, 14/KS0151 
Samrådsinbjudan, Detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 
1:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att möjliggöra 
nya bostadsfastigheter inom del av fastigheten Ragnabo 1:3. 
 
I planprogrammet föreslås 18 villatomter med en storlek på ungefär 1 000 
kvm. I programområdet föreslås även områden för natur/lek. 
 
Planområdet är lokaliserat i Ragnabo, Bergkvara en dryg kilometer öster om 
E22. Norr om programområdet finns ett antal bostadsfastigheter och söder om 
området finns hagmark. Väster om programområdet finn jordbruksmark och 
öster om området ligger Eneskärsviken. Programområdet omfattar ungefär 3 
ha. Marken ägs av PEAB. 
 
Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till byggnadsnämnden senast  
2009-01-16. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2009-01-13: 
 
att inga erinringar föreligger mot upprättat förslag på detaljplan för del av 
    fastigheterna Ragnabo 1:3. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-16 
 
Torsås kommun och PEAB skrev hösten 2008 ett avtal om detaljplanering för 
del av Ragnabo 1:3.  
 
Efter programskedet har inget vidare arbete skett och efter muntlig kontakt 
med Mats Cronwall, PEAB framgår att man inte har ambitionen att gå vidare 
med planarbete. Någon skriftlig ansökan om att avsluta ärendet har inte 
lämnats 
 
En uppmaning om att senast 2014-06-14 lämna en skriftlig bekräftelse om att 
fortsatt planarbete har skickats ut, men inget svar har kommit in. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2014-08-20 § 71 att föreslå kommun-
styrelsen att avsluta planärendet och att avtalet upphävs med PEAB. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 210/14, Samrådsinbjudan, Detaljplan för del av 
fastigheterna Ragnabo 1:3 
 
Arbetsutskottet föreslår 2014-09-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta planärendet och upphäva avtalet med PEAB. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avsluta planärendet och upphäva avtalet med PEAB. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 211/14 
AU § 253/14   14/KS0152 
Ansökan om utökning av verksamhetområdet för VA, Åd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ägare till fastigheten Åd 1:7 (inte Åd 1:111A som ansökan anger), har i 
skrivelse ansökt om att verksamhetsområdet för kommunalt VA utökas till att 
omfatta tre fastigheter i anslutning till Gunnarstorpsvägen; Åd 1:11, Åd 1:2 och 
Åd 1:7. Fastigheten Åd 1:7 bebos året runt och övriga två är fritidsbostäder. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-08-19 § 52 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att verksamhetsområdet för den kommunala VA-anläggningen ska 
omfatta Åd 1:3, 1:7 och 1:11. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-16: 
 
att uppdra åt kommunchefen att beställa grävning för kommunala VA- 
     anslutning mellan butiken på Vågen och bostadshuset. 
 

föreslå kommunstyrelsen, kommunfullmäktige besluta: 
 
att verksamhetsområdet för den kommunala VA-anläggningen ska omfatta Åd  
     1:3, 1:7 och 1:11. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att verksamhetsområdet för den kommunala VA-anläggningen ska omfatta Åd  
     1:3, 1:7 och 1:11. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 212/14 
AU § 254/14   14/KS0006 
Offentlig utsmyckning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2014-03-12 föreligger från Karl Pedersen gällande offentlig 
utsmyckning.  
 
Karl Pedersen driver en egen smedja och har startat ett projekt som går ut på 
att ”klä hela Sverige med rosor” som en solidaritetshandling och för att visa att 
varje kommun tar ställning i mot våld och terror. Rosorna som smids är cirka 
1,5 meter långa och ligger på ett betongfundament. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm anser att offentlig utsmyckning ska vara 
konstnärliga alster av hög kvalitet, unika och gjorda för platsen samt ska 
beröra, kommentera eller tillföra platsen kvalitetet. Detta förslag, som kanske 
finns på många ställen runt om i landet, uppfyller få av kriterierna även om det 
finns ett behjärtansvärt syfte bakom idén. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2014-09-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i projektet som går ut på att ”klä hela Sverige med 
     rosor” med hänvisning till samhällsbyggnadschefens svar om offentlig  
     utsmyckning. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i projektet som går ut på att ”klä hela Sverige med 
     rosor” med hänvisning till samhällsbyggnadschefens svar om offentlig  
     utsmyckning. 
-----  
Sändlista 
smekalle@gmail.com  
 
 

mailto:smekalle@gmail.com
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KS § 213/14 
AU § 247/14 
AU § 178/14 14/KS00  
Offentlig utsmyckning på nybyggnationer inom Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att ärendet gällande offentlig konst i Kalmar län – policy och 
riktlinjer kom frågan upp gällande offentlig utsmyckning på nybyggnationer 
inom Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-09-16 § 247 att frågan gällande 
konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av kommunens fastigheter, lämnas 
till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunstyrelsen ställer sig positiva till offentlig utsmyckning på 
     nybyggnationer inom Torsås kommun samt 
 
att inhämta synpunkter samt förslag på investeringskostnadens storlek från  
     bildningsnämnden. 
----- 
Sändlista 
Bildningsnämnden  
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KS § 214/14 
AU § 234/14 
AU § 67/14 
KF § 9/14 14/KS0046 
Medborgarförslag – Sotning och brandskyddskontroll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Mikael Nilsson, Söderåkra med förslaget att 
genomföra sotning och brandskyddskontroll vid samma tillfälle och minska 
avgifterna och ställtiderna för alla inblandade. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Sotning och brandskyddskontroll till 
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-03: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Sotning och brandskyddskontroll till 
     Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-
utskottets beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte förbundet tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-02 
 
Yttrande föreligger från skorstensfejarmästare i Torsås kommun Jonathan 
Johansson daterad 2014-07-28. 
 
När Räddningstjänstlagen redigeras till Lagen om skydd mot olyckor var 
Myndighetet för samhällsskydd och beredskap (MSB) tydliga med att Sotning 
och Brandskyddskontroll ska vara två helt skilda förrättningar. Tanken bakom 
detta är att kontrollen ska bli så noggrann som möjligt. 
 
Därför jobbas det utefter att båda förrättningarna ska vara så optimalt 
noggrant utförda som möjligt. 
I vissa fall till exempel fritidshus, större objekt, görs sotning och kontroll 
samtidigt. Då arbetar två man, en som utför sotningen och en som utför 
kontrollen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 214/14, Medborgarförslag – Sotning och 
brandskyddskontroll 
 
I permanentboende hus är det svårt att planera in sotning och kontroll 
samtidigt eftersom planeringen blir ”haltande”. I det fall det går så görs det. 
 
Ett ytterligare stor problem är att en person som ska utföra sotning och 
kontroll samtidigt är att man blir sotig när man sotar. Man ska vistas i alla 
utrymmen i fastigheten där objektet sträcker sig. Det kan vara till exempel 
klädkammare, vardagsrum, finrum och kök.  
Det är omöjligt att på ett smidigt sätt utföra kontrollen på ett bra och 
respektfullt sätt mot fastighetsägaren vid dessa tillfällen.  
Man måste vara ytterst noggrann med att visa hänsyn mot fastighetsägaren och 
absolut inte smutsa ner med sotiga händer och kläder vid en brandskydds-
kontroll. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-09-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom skorstensfejarmästare Jonathan Johanssons skrivelse  
     daterad 2014-07-28, 
 
att medborgarförslag – Sotning och brandskyddskontroll härmed anses  
     besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom skorstensfejarmästare Jonathan Johanssons skrivelse  
     daterad 2014-07-28, 
 
att medborgarförslag – Sotning och brandskyddskontroll härmed anses  
     besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 215/14 
AU § 256/14 
KF § 32/14   14/KS0070 
Medborgarförslag – Utöka VA-område i Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Lars Carlson, Söderåkra angående att utöka 
VA-området i Djursvik. VA-området skall utökas längs Gunnarstorpsvägen. 
Detta bör omfatta minst till och med Gunnarastorp. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-03-17: 
 
att överlämna medborgarförslag – Utöka VA-område i Djursvik till tekniska  
     nämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- 
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-16 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att verksamhetsområdet utökas till att 
omfatta de tre närmaste fastigheterna längs Gunnarstorpsvägen. Detta 
behandlas i annan ordning och i särskilda beslut. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det för närvarande inte finns ett 
behov av att lösa vatten- och avloppsfrågan i ett sammanhang för övriga 
fastigheter längs Gunnartorpsvägen och i Gunnarstorp. Om området 
exploateras med nya bostäder bör dock en utökning av verksamhetsområdet 
övervägas. Detta regleras närmare i den VA-plan som håller på att utarbetas. Et 
är i VA-planen avvägningar mellan långsiktigt behov, miljönytta och ekonomi 
görs. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-08-19 § 55 att godkänna yttrande som svar på 
medborgarförslaget. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-09-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2014-08-19 § 55 och avslå  
     medborgarförslaget,  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 215/14, Medborgarförslag – Utöka VA-område i 
Djursvik 
 
att medborgarförslag – Utöka VA-området i Djursvik härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2014-08-19 § 55 och avslå  
     medborgarförslaget,  
 
att medborgarförslag – Utöka VA-området i Djursvik härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 216/14 
AU § 257/14 
AU § 285/13 
AU § 210/13 
KF § 72/13   13/KS0104 
Motion – Attraktivt boende i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alliansen i bygg- och miljönämnden Christofer Johansson, C, Nils Gustling, C, 
Anita Petersson, C, Elsie Ludwig, C Östen Barrdahl, C, Magnus Svensson, M 
och Kjell Mattsson, KD hemställer i en motion att Torsås kommun tar fram en 
plan för en kontinuerlig utveckling av detaljplan som spänner över flera år. 
 
Alliansen vill även att Torsås kommun aktivt och i samförstånd med markägare 
och myndigheter reder ut möjligheterna till en planering innan planeringen 
sätter fart samt att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att hålla i och föra 
arbetet framåt. 
  

Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna motionen – Attraktivt boende i Torsås kommun till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-20: 
 
att bjuda in ansvariga handläggare inom området detaljplaner för en diskussion  
     om att utveckla Torsås kommuns planarbete inom kommunen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-17 
 
Tillsammans med samhällsbyggnadschefen Martin Storm och planarkitekt 
Fredrika Ternelius diskuteras bland annat om vad är attraktivt boende, är det 
sjönära boende, hästgård etc. Vad vill marknaden ha, hyreshus alternativt 
småhus.   
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att samhällsbyggnadschefen sammanställer kommunens planer, utvecklings- 
     område, med mera och redovisar till plangruppen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 216/14, Motion – Attraktivt boende i Torsås 
kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-09-16 
 
Plangruppen beslutar 2013-12-05 § 7 att samhällsbyggnadsförvaltningen går 
vidare med Djursvik- och Ragnabo-områdena för ett attraktivt boende. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-09-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom plangruppens beslut 2013-12-05  § 7 och bifalla motionen  
     samt 
 
att motionen – Attraktivt boende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom plangruppens beslut 2013-12-05  § 7 och bifalla motionen  
     samt 
 
att motionen – Attraktivt boende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 217/14   14/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om:  
 

 Unik Resurs uppföljning av studie angående socialförvaltningen, 
13/KS0194. 

 Årets företagarkommun Torsås, 14/KS0021. 

 Från föreläsningen med kommundirektör Gert Norell, Vara kommun. 

 Olssonska gården. 

 Före detta brandstationen i Torsås. 

 Renovering hamnen. 
 
Ordförande Eva-Kristina Berg, C informerar om:  
 

 Reflektioner från föreläsningen med kommundirektör Gert Norell, Vara 
kommun. 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera Unik Resurs uppföljning av studie angående socialförvaltningen, 
 
att i övrigt notera informationen, från kommunledningen.  
----- 
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KS § 218/14 14/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2014-08-19, 2014-09-02, 2014-09-16, 
personalutskottet 2014-09-08, 2014-09-16. 
 

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

 


