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Kommunstyrelsen 2014-10-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2014-10-28, 17.30 - 20.00   
   
      
Beslutande Eva-Kristina Berg, C ordförande 
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Håkan Algotsson, C     
 Christofer Johansson, C  
 Margareta Ohlin, FP tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C       
 Mona Magnusson, M   
 Roland Swedestam, S 
 Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare för Henrik Nilsson Bokor, S  
 Sven-Erik Tornéus, S tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, S § 220 
 Sören Bondesson, S § 221-247 
 Ann-Britt Mårtensson, S    
 Kerstin Ahlberg, TP 
  
Övriga deltagande Jan Darrell kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Annika Placido, socialchef § 221 
 Sven-Erik Tornéus, S ej tjänstgörande ersättare § 221-247 
  
Utses att justera Ann-Britt Mårtensson, S    
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2014-10-29 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 220 - 247       

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

 Justerande Ann-Britt Mårtensson  

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

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2014-10-28 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-10-30 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-11-21  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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 FASTSTÄLLD DAGORDNING § 220 - 247  
 
§ 220 Åtgärdsprogram socialnämnden, bildningsnämnden 
§ 221 Äskande av medel, Torsås Företagscentrum  
§ 222 Utökad tjänst, Överförmyndarnämnden 
§ 223 Ansökan om ekonomiskt bistånd till Torsås Ryttare 
§ 224 Utdelning av det egna kapitalet till medlemskommunerna, revidering 
 förslag till budget 2015 
§ 225 Budget 2015, plan 2016 – 2017 
§ 226 Måldokument 2015 – 2018 
§ 227 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren för 2015 
§ 228 Redovisning, bidrag till Torsås Ryttare 
§ 229 Ny gata till kvarteret Lövsångaren 
§ 230 Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under  
 oktober 2014 
§ 231 Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
 september 2014 
§ 232 Delgivning, Samråd detaljplan Ragnabo 3:28, grönstråket 
§ 233 Renovering etappvis Allfargatan 
§ 234 Medborgarförslag – Dränera Ekbacken i Söderåkra 
§ 235 Medborgarförslag – Lägre kostnad för tillfällig plats vid torghandel 
§ 236 Medborgarförslag – Rensa vid parkeringsficka vid hembygdsparken i 
 Bergkvara 
§ 237 Motion – Planförslag, markområde bredvid Missionskyrkan i Torsås  
§ 238 Motion – Bredbandsutbyggnad 
§ 239 Remiss – Regional digital agenda för Kalmar län 
§ 240 Redovisning, Remiss – Kulturplan Kalmar län 2015 – 2017 
§ 241 LOVA-projekt, Magasinera – Fördröja – Ett helhetsgrepp utmed 
 Torsåsån (Ådala till Almäng) 
§ 242 Redovisning medborgarförslag  
§ 243 Redovisning motioner 
§ 244 Kommunledningen informerar 
§ 245 Anmälan arbetsutskottet 2014-10-07, 2014-10-22 
§ 246 Förordnande av ombud enligt begravningslagen 
§ 247 Information inför upphandling av kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
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AU § 220/14   14/KS0012 
Åtgärdsprogram för socialnämnden, bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-22 § 77 redovisar 
bildningschef Håkan Petersson förvaltningens framtagna förslag till 
åtgärdsplan. Detta utifrån den senaste budgetprognosen för bildningsnämnden 
vilket pekar på ett underskott mot budget om 500 tkr vid årsskiftet 2014. 
 
Socialchef Annika Placido redovisar upprättad handlings- och tidplan för 
budget i balans avseende socialnämndens verksamheter. 
 
Sören Bondesson, S inträder som tjänstgörande ledamot utan att delta i 
beslutet, eftersom han inträder under påbörjad behandling av ärendet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningarna, från socialnämnden och bildningsnämnden.  
----- 
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KS § 221/14 
AU § 283/14  14/KS0023 
Äskande av medel, Torsås Företagscentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har gjort ett omfattande arbete för att bevara arbetstillfällen 
och kompetensen efter den omfattande lågkonjunkturen 2008 – 2009 samt 
nerläggningen inom industri 2010 -2011.  
 
Från 2013 till september 2014 har Torsås Företagscentrum haft ett projekt som 
finansieras av Torsås kommun med 70 000 kronor, Regionförbundet 50 000 
kronor samt Handeln 65 000 kronor + arbete.  
 
Maria Sundqvist är anställd i projektet på 50 procent. Projektet tar slut  
2014-09-30 men Maria är anställd året ut.  
 
För att Torsås kommun ska kunna hålla minst den servicenivå som finns idag, 
behövs en långsiktig tjänst som handelsutvecklare på 50 procent. I Torsås 
Företagscentrums basfinansiering finns inte utrymme för 1,5 tjänster, utan alla 
tjänsterna har varit i olika projekt.  
 
Med en 50 procentig tjänst och lönebidrag betalar Torsås Företagscentrum 
13 900 kronor per månad det vill säga 167 000 kronor per år. Handlarna 
betalar 1 000 till 2 000 kronor beroende på företagens storlek för att vara med i 
nätverket, vilket blir cirka 40 000 kronor.  
 
Torsås Företagscentrum äskar en årlig finansiering på cirka 120 000 kronor till 
tjänsten som handelsutvecklare i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
 
att notera informationen från Tuulikki Åkesson, Torsås Företagscentrum och  
    Barbro Persson, BIM:s Mode i Torsås, 
 
att beslut i ärendet finns med i beslutet för budget 2015, plan 2016-2017,  
     14/KS0092.  

 
Kommunstyrelsens behandling 2014-10-28 
 
Beslut i ärendet finns med i beslutet för budget 2015, plan 2016-2017, 
14/KS0092.  
-----  
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KS § 222/14 
AU § 284/14  14/KS0039 
Utökad tjänst, Överförmyndarnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nybro är värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden för 
Emmaboda-, Nybro-, Torsås-, och Uppvidinge kommun. 
 
Utvecklingen för våra fyra kommuner under 2014 har inneburit att 
handläggningen av gode män för ensamkommande barn tagit över stor del av 
myndighetens arbete. 
 
Antalet ensamkommande barn var 2014-01-01 i Nybro 6, Torsås 5, 
Emmaboda 5 och i Uppvidinge 14 till antalet. Totalt 30. 
2014-08-29 har antalet aktuella ärenden mer än fördubblats. I Nybro har under 
våren inkommit 16 nya, i Torsås 5 nya, i Emmaboda 7 nya och i Uppvidinge 27 
nya ärenden. Totalt finns nu 67 aktuella, därtill kommer samverkan kring 
ärenden som avslutas och påbörjas. 
 
I Torsås och Emmaboda har utökning av platser i nya boenden inför hösten 
noterats. Trenden i alla fyra kommuner är således ökande. Ensamkommande 
som beror på så kallad anknytning ökar. 
 
Kostnaden för ökade resursen delas på vanligt sätt mellan kommunerna. Detta 
innebär att Nybro kommun står för 43,7 procent, Torsås för 15,4 procent, 
Emmaboda för 20,1 procent och Uppvidinge för 20,8 procent. 
 
Innebär att 2015 års plan och budget bör revideras med en handläggartjänst, 
590 000 kronor inklusive arbetsmaterial.  
 
Finansiering via statsbidrag till varje kommun. 
 
Det bör noteras i varje kommun att den grundersättning som utges varje år 
från Migrationsverket enligt asylersättningsförordningen syftar till att ersätta 
överförmyndarens hanteringskostnader för ensamkommande barn. 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 2014-08-28 § 28 att finansiering av 0,5 tjänst 
under hösten 2014 sker genom befintlig budget, finansiering av 1,0 tjänst som 
handläggare sker genom utökning av respektive kommuns budget 2015 för 
administration inom överförmyndarnämndens verksamhet samt att kostnaden 
för utökad tjänst på 1,0 beräknad till 590 000 kronor belastar respektive 
kommun procentuellt utifrån invånarantal. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 222/14, Utökad tjänst, Överförmyndarnämnden 
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
 
att notera informationen från Överförmyndarnämnden i Nybro, 
 
att beslut i ärendet finns med i beslutet för budget 2015, plan 2016-2017,  
     14/KS0092.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-10-28 
 
Beslut i ärendet finns med i beslutet för budget 2015, plan 2016-2017,  
14/KS0092.  
-----  

 
 
 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 46   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-10-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 223/14 
AU § 285/14  14/KS0159 
Ansökan om ekonomiskt bistånd till Torsås Ryttare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår och återkommer i arbetsutskottet 2014-11-04 där Sarah 
Ejermark från Torsås Ryttare medverkar med information. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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KS § 224/14 
AU § 285/14  14/KS0104 
Utdelning av det egna kapitalet till medlemskommunerna, 
revidering förslag till budget 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbund beslutar våren 2012 att verkställa projekt 
Digital kompetens, efter en förstudie som genomförs 2011. Projektet är ett 
offensivt utvecklingsarbete som innebär att elever och personal etappvis har 
utrustats med en personlig bärbar dator samt att varje enhet har tillgång till 
IKT pedagog som stöd för det pedagogiska IT användandet. Förbundet 
utbildar och ger eleverna moderna IKT-kunskaper samtidigt som förbundet 
motverkar en utveckling där de digitala klyftorna mellan olika grupper tenderar 
att öka. 
 
De senaste två åren har gymnasieförbundet tack vare tidigare överskott i 
Kalmarsunds Gymnasieförbund kunnat inrymma projektet utan att presentera 
miljonunderskott för medlemskommunerna. För att säkerställa en fortsättning 
av satsningen digital kompetens inför år 2015 har gymnasieförbundet dock 
behov av en medfinansiering från medlemskommunerna. 
 
I samband med medlemskommunernas gemensamma budgetmöte 2014-05-28 
uppkom frågan om en eventuell utdelning av det egna kapitalet för att 
kompensera kommunerna för ett ökat medlemsbidrag inför år 2015. Politiken i 
Kalmarsunds Gymnasieförbund ser positivt på möjligheten att genomföra en 
utdelning för att realisera ett ökat medlemsbidrag år 2015. 
 
Styrelsen i Kalmarsunds Gymnasieförbund beslutar 2014-09-25 att inför 2015 
genomföra en engångsutdelning på 10.8 mkr av det egna kapitalet till medlems-
kommunerna. Utdelningen fördelas enligt proportionerna inom medlems-
kommunerna; Borgholm 1 187 tkr, Kalmar 7 227 tkr, Mörbylånga 1 618 tkr 
och Torsås 755 tkr. 
 
Utdelning realiseras under förutsättning att medlemskommunernas respektive 
kommunfullmäktige bifaller Kalmarsunds Gymnasieförbunds reviderade 
förslag 2014-09-11 till budget 2015. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Kalmarsunds Gymnasieförbunds budgetram för  
     2015 till 410 442 tkr och godkänna kommunbidragens fördelning mellan 
     medlemskommunerna. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 224/14, Utdelning av det egna kapitalet till 
medlemskommunerna, revidering förslag till budget 2015 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Kalmarsunds Gymnasieförbunds budgetram för  
     2015 till 410 442 tkr och godkänna kommunbidragens fördelning mellan 
     medlemskommunerna. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 225/14 
AU § 287/14 
AU § 260/14 
KF § 60/14 
KS § 122/14 
AU § 147/14 
AU § 135/13   14/KS0092 
Budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar prognos skatter och bidrag, ekonomisk 
sammanställning inför ramar 2015 samt preliminära investeringar för 2015.  
 
Socialnämnden 
 
Socialchef Jan Ekdahl redovisar socialnämndens budget 2015, kommentarer till 
driftkostnadsförändringar samt investeringsbudget. 
 
Bildningsnämnden 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar bildningsnämndens förslag på budget 
samt investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Bygg- och miljönämnden 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar bygg- och miljönämndens 
förslag på budget samt investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Tekniska nämnden 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar tekniska nämndens förslag till 
budget samt investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens förslag på drift- och 
investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Budgetförslag för 2015-2017 föreligger från revisionen. 
  

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-06: 
 
att notera redovisning av nämndernas förslag till budget 2015-2017, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 225/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
att uppdra åt ekonomichefen att sammanställa nämndernas förslag till budget 
     2015-2017 utifrån innevarande budgetram samt 
 
att återkomma med en redovisning i arbetsutskottet 2014-05-13. 

 
Arbetsutskottets behandling 2014-05-13 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar preliminärt budgetunderlag 2015-2017. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-05-13: 
 
att överlämna det preliminära budgetunderlaget 2015-2017 till partigrupperna 
     för vidare beslut i kommunstyrelsen, 
 
att ett extra kommunstyrelsesammanträde med fokusering på måldokumentet  
     blir 2014-06-10 klockan 13.00, 
 
att till sammanträdet 2014-06-10 bjuda in minst två representantet från 
     styrelsen i Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, 
 
att kallelse till sammanträdet 2014-06-10 utsändes i vanlig ordning.  

 
Kommunstyrelsens behandling 2014-05-20 
 
Yttrande föreligger från kommunal sydost, sektion Torsås: 
 
Det har varit nio resurstjänster i hemtjänsten och LSS sedan tidigt i höstas 
2013. Tillsätt dessa tjänster som tillsvidare, för arbetsanhopningen verkar bestå.  
Arbetsmiljön behöver bli bättre både fysiskt och psykiskt.  
Gör rehabutredningar för all korttidsfrånvaro. 

 
Yrkande, proposition och votering 
 
Socialdemokraternas förslag till Preliminära budgetramar för 2015: 
 
Den prognos som ligger till grund för budgetarbetet 2015 utgår ifrån en 
tillväxtprognos på 4,7 procent vilket ger en kraftig ökning på skatteintäkterna. 
Budgetunderlaget utgår ifrån ett befolkningstal på 6860 personer. 2014-03-31 
var befolkningen 6892 personer i kommunen. En fortsatt positiv befolknings-
utveckling för året ger en ytterligare förstärkning på intäktsidan. Det är viktigt 
att följa både skatteprognos och befolkningstal i det fortsatta budgetarbetet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 225/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Socialdemokraternas ställningstaganden i de preliminära budgetramarna: 
 

 Ett öka behov av barnomsorg där kommunen måste vara beredd att möta 
en stigande efterfråga. Det finns flera frågor som är under planering som 
inte finns med i nuvarande underlag till budgetramarna, vilka också måste 
vägas in i prioriteringen av kommande satsningar. 

 Konsumentprisindex har under senare år legat långt under 2 procent. Vi 
väljer att kompensera nämnderna för prisökningar motsvarande 1 procent. 

 Vi tror inte socialnämnden klarar av en sänkning med 1,6 mkr av ramen 
utifrån resursföredelningen av antalet äldre över 80 år under 2015. Men 
inför 2015 års budget ska resursfördelningsmodellen beaktas igen av 
budgetberedningen. 

 Socialnämnden bör kompenseras för en/ett socialjour/beredskapsavtal 
med ett ramtillskott på 350 tkr. 

 Med en beräknad skatteprognos på 4,7 procent och kommande hyres- 
kostnadsökningar på 6 mkr från 2016, är det viktigt att budgetera för ett 
resultat enligt god ekonomisk hushållning. Därför bör det budgeterade 
resultatet motsvara ett överskott på 2 procent av skatter och bidrag, som 
buffert mot lågkonjunktur och till egenfinansiering av kommande 
investeringar. 

 Central reserv: kvar att fördela i central reserv ligger 8 207 tkr. Som kan 
användas till politiska prioriteringar och ökade behov som till exempel: 
omställningskostnader under 2015 för nämnderna att söka, såsom till hyres 
kostnader under Torskolans renovering. Kommunen kan även använda 
den centrala reserven för medfinansiering till exempel Tekniknod, bred- 
bandsatsning, EU-projekt och riktade statsbidrag. Samt ökade behov i 
verksamheterna utifrån den fortsatta budgetberedningen. 

 
Socialdemokraterna yrkar utifrån ovanstående 
 
Kompensation för prisutveckling beräknas till 1 procent till samtliga nämnder, 
1 050 tkr, 
 
Pengarna till socialnämnden för 80 år och äldre ligger kvar under 2015 som 
utrymme för att kostnadsanpassa verksamheten, 1 606 tkr, 
 
Beredskapsavtal/socialjour till socialnämnden, 350 tkr, 
 
Budgetutrymme för politiska prioriteringar i central reserv, 8 207 tkr. 
 
Årets resultat, 7 342 Tkr 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 225/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna uppdras att fortsätta med budget-
beredningen utifrån de prognoser och riktlinjer som kommunfullmäktige 
antagit som preliminära budgetramar. 
 
Mona Magnusson, M yrkar ett ökat anslag med 300 tkr (totalt 600 tkr) till 
Tekniknod samt att övriga satsningar från 2014 (IT-satsning, bredbands-
satsning, central buffert) överförs till budget 2015. 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till Mona Magnussons, M yrkande gällande 
ökat anslag till Tekniknod. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas yrkande och att 
satsningar för 2014 överförs till budget 2015 med justering av Tekniknod om   
600 tkr finner han att kommunstyrelsen har beslutat enligt Mona Magnussons, 
M yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Mona Magnussons, M yrkande och nej = enligt 
Socialdemokraternas yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en 
röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat att satsningar för 2014 överförs till budget 2015 med att Tekniknod 
justeras med 600 tkr. 

 
Voteringslista 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         X       

Ann-Britt Mårtensson S     X    

Kerstin Ahlberg TP         X       

Håkan Algotsson C       X         

 Summa 6 5   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 225/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson, Ann-Britt 
Mårtensson samtliga S och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Socialdemokraternas yrkande. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-05-20 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fastställa preliminära budgetramar enligt ekonomichefen beräkning,  
 
att satsningar för 2014 (IT-satsning, bredbands-satsning, central buffert) 
     överförs till budget 2015 med justeringen av Tekniknod om 600 tkr, 
 
att omdisponera 600 tkr till bildningsnämnden från den centrala 
     investeringsramen, 
 
att i övrigt fastställa nämndernas investeringsbudget för 2015. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2014-06-09 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar de preliminära budgetramarna för 2015. 
 

Yrkande och proposition  
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar att 1,606 
tkr återförs till socialnämnden som utrymme för att kostnadsanpassa verk-
samheten, öka anslag med 300 tkr (totalt 600 tkr) till Tekniknod, i övrigt bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
 
Mona Magnusson, M yrkar att 1,606 tkr återförs till socialnämnden, anslag ökas 
med 300 tkr (totalt 600 tkr) till Tekniknod, i övrigt bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att 1,606 tkr återförs till socialnämnden samt bifall  till kommun-
styrelsens förslag till beslut. 
  

Fortsättning 
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Fortsättning § 225/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017 
 

Tilläggsyrkande och proposition  
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M, och Lena 
Gustafsson, V yrkar tillägg med att anslå 350 tkr till socialnämnden för 
beredskapsavtal/socialjour.  
Christofer Johansson, C ställer sig bakom Roland Swedestams, S tilläggs-
yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att anslå 350 tkr till socialnämnden för beredskapsavtal/socialjour.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-09: 
 
att fastställa preliminära budgetramar enligt ekonomichefen beräkning,  
 
att satsningar för 2014 (IT-satsning, bredbands-satsning, central buffert) 
     överförs till budget 2015 med justeringen av Tekniknod om 600 tkr, 
 
att 1,606 tkr återförs till socialnämnden,  
 
att omdisponera 600 tkr till bildningsnämnden från den centrala 
     investeringsramen, 
 
att anslå 350 tkr till socialnämnden för beredskapsavtal/socialjour, 
 
att i övrigt fastställa nämndernas investeringsbudget för 2015. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-07 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar preliminära driftramar samt preliminära 
investeringsramar 2015 – 2017 från kommunfullmäktige 2014-06-09, 
resultatbudget, skatter och bidrag samt ekonomisk sammanställning inför 
budget 2015.  
 
Budgetdialog med nämnderna gällande förändrade förutsättningar sedan 
kommunfullmäktiges beslut 2014-06-09 om budgetramar för 2015. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 225/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, VD Magnus Andersson. 
 
Redovisning av underhållsplanering 2015 – 2019 för Torsås Bostads AB. 
 
Kan uppstå ett underskott under 2014 för Torsås Fastighets AB. Under 2015 
inväntas Torskolans ombyggnad. 
 

Socialnämnden, socialchef Annika Placido, ordförande Ewy Svensson, M. 
 
Redovisning av budget, sparförslag samt åtgärder under 2015. 
 

Bildningsnämnden, bildningschef Håkan Petersson, ordförande Maria 
Karlsson, C och 2:e vice ordförande Sören Bondesson, S. 
 
Redovisning av förändrade förutsättningar som ger ekonomiska konsekvenser 
för 2015 års budget. 
 

Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadschef Martin Storm och 
ordförande Magnus Svensson, M. 
 
Redovisning av budget 2015 samt förändringar inom taxor. 
 

Tekniska nämnden, samhällsbyggnadschef Martin Storm. 
 
Redovisning av budget 2015 samt förändringar inom taxor. 
 

Kommunstyrelsen, kommunchef Jan Darrell. 

 
Redovisning av driftkostnadsförändringar exklusive pris- och löneökningar. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-07: 
 
att utifrån lämnad information uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett  
     slutgiltigt dokument som återkopplas i arbetsutskottet 2014-10-22, 
 
att bjuda in Tuulikki Åkesson, Torsås Företagscentrum samt representant från 
     näringslivet till arbetsutskottet 2014-10-22 med anledning av äskande om  
     cirka 120 000 kronor till tjänst som handelsutvecklare i Torsås kommun. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 225/14, Budget 2015, plan 2016 – 2017 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar en sammanställning över äskande utöver 
preliminär budgetram för 2015. 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar reviderad årsplan 2015 utifrån synpunkter 
vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-06. 
  

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
 
att notera redovisningen gällande budgetförutsättningar samt reviderad årsplan 
    för 2015, 
 
att budgeten för 2015, plan 2016-2017 kommer i kommunstyrelsen vid ett 
     extra sammanträde 2014-11-11 klockan 13.00, därefter till kommun- 
     fullmäktige 2014-11-24. 
 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa oförändrad utdebitering, 21:43. 
-----   
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 226/14 
AU § 288/14 
KS § 219/14 
KS § 134/14   14/KS0112  
Måldokument, 2015 - 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utifrån årsplan och budget 2014, plan 2015-2016 och kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 2014 arbetar ledamöterna med att ta fram kommunstyrelsens 
måldokument för perioden 2015 – 2018. 
 
Noteras att Marcus Johansson, C och Mats Olsson, KD lämnar sammanträdet 
och Margareta Ohlin, FP inträder som tjänstgörande ersättare för Marcus 
Johansson, C. 
 
VD Magnus Andersson, ordförande Jörgen Johansson och vice ordförande 
Peter Ludvigsson, Torsås Fastighets AB är inbjudna till sammanträdet och 
kommunchef Jan Darrell redovisar övergripande kommunstyrelsens uppdrag i 
styr och måldokumentet.  
 
Eftersom upprättade mål för en verksamhet även bör gälla bolagen 
diskuterades några av bolagens mål. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-06-10: 
 
att uppdra åt kommunchefen att boka in ett datum för en heldag för fortsatt 
     arbete med kommunstyrelsens måldokument för perioden 2015 – 2018, 
 
att vid nästa sammanträffande gällande arbetet med att upprätta kommun- 
     styrelsens mål även bjuda in representanter från Torsås Bostads AB/Torsås  
     Fastighets AB. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-10-06 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar bakgrunden hur formen ser ut som de 
förtroendevalda ska hälla politiken i. 
 
Kommunchefen visar Eskilstunas årsplan, centrala ledningsgruppens 
aktivitetslista som skapas utifrån olika agendaområden samt den affärsidé och 
affärsplan som kommunkansliet utarbetar utifrån medarbetarenkäten.  
 
Genomgång av kommunkoncernens övergripande strategiska mål, 2015 - 2018. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 226/14, Måldokument, 2015 – 2018 
 
Kommunkoncernens uppdrag 
 
Miljö 
 

 Fossilbränslefri kommun 2030 (alla) 

 Följa upp ökad andel närproducerade livsmedel i kosten (bin, sn) 

 Genomföra åtgärder enligt vattenvårdsplanen (bmn) 

 Prioritera åtgärder enligt VA-planen (tn) 
 
Invånare 
 
Kommunchef Jan Darrell får i uppdrag att sammanställa uppdragen. 
 

Övergripande strategiska mål för effektiv organisation 
 
Medarbetare 
 

 Kommunen ska erbjuda alla anställda dialog, delaktighet och 
ansvarstagande i kommunens utveckling. 

 Övriga punkter kvarstår. 
 
Verksamhet och ekonomi 
 

 Sista punkten ”All verksamhet ska genomföras med optimal 
resursanvändning och effektiva processer” flyttas upp som första punkt. 

 Övriga punkter kvarstår. 
 

Kommunkoncernens uppdrag 
 
Medarbetare 
 

 Utarbeta en kommungemensam värdegrund (ks) 

 Stryk ”respektive förvaltning ska uppdatera sin del av hemsidan minst en 
gång i veckan” 

 Stryk ”Planerad kompetensutveckling”. 

 Implementering av ledar- och medarbetar policy. 

 Övriga punkter kvarstår. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 226/14, Måldokument, 2015 – 2018 
 
Verksamhet och ekonomi 
 

 Utarbeta personalförsörjningsplan. 

 Övriga punkter kvarstår. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar reviderad årsplan 2015 utifrån synpunkter 
vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-06 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
 
 att beslut i ärendet finns med i beslutet för budget 2015, plan 2016-2017,  
     14/KS0092.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-10-28 
 
Beslut i ärendet finns med i beslutet för budget 2015, plan 2016-2017,  
14/KS0092.  
-----  
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KS § 227/14 
AU § 261/14   14/KS0171 
Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i Södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, 
Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
BOJ är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor och kunnigare 
brottsoffer och vittnen. Brottsofferjouren utgör ett komplement till de 
myndigheter som har ett uttalat ansvar att stödja brottsoffer. 
 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar enligt 5:11 SoL och EU direktiv 
från 2012-10-04  ge stöd till brottsoffer och deras anhöriga där det bedöms 
finnas ett behov. BOJ:s verksamhet gör att kommunen kan leva upp till detta 
åtagande enligt SoL och de mänskliga rättigheterna. 
 
I dagsläget har BOJ i södra Kalmar län tretton (13) aktiva stödpersoner och 
sexton (16) vittnesstöd som arbetar helt ideellt. De ger sin tid och sitt 
engagemang för att på bästa sätt stödja brottsoffer och vittnen. Jourens 
samarbete med polis och tingsrätt fungerar utmärkt. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om verksamhetsbidrag från 
Torsås kommun med 20 637 kronor för 2015. 
 
Verksamhetsberättelse för 2013 samt förslag på samverkansavtal föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2015 med 13 000 kronor, 
 
att godkänna förslag på samarbetsavtal mellan Brottsofferjouren och länets  
     kommuner med komplettering att kommunen ersätter Brottsofferjouren 
     med ett belopp om 2 kronor per invånare. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2015 med 13 000 kronor, 
 
att godkänna förslag på samarbetsavtal mellan Brottsofferjouren och länets  
     kommuner med komplettering att kommunen ersätter Brottsofferjouren 
     från och med 2016 med ett belopp om 2 kronor per invånare. 
----- 
Sändlista 
Brottsofferjouren i Södra Kalmar län 
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KS § 228/14 
AU § 262/14 
KS § 291/13 
KS § 242/13 
AU § 325/13 13/KS0162 
Redovisning, bidrag till Torsås Ryttare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Ryttare ansöker om ett totalt bidrag av 143 000 kronor för byte av 
ridhusbotten i ridhuset. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden 2013-09-10 § 41 att 
skicka ärendet till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiska medel. 
 
Torsås Ryttare bedriver en verksamhet som i stor utsträckning har sina aktiva 
bland flickor och unga kvinnor. Verksamheten är mycket kostnadskrävande 
eftersom klubben måste hålla ett antal egna hästar då inta alla medlemmar 
klarar det på egen hand. När man nu står inför en kostsam uppfräschning av 
ridhallen blir det svårt för klubben att finansiera detta eftersom det normalt 
inte går att söka externa bidrag till löpande underhåll. 
 
För att Torsås kommun ska kunna erbjuda ett utbud av fritidsaktiviteter som 
gör kommunen attraktiv för alla innevånare och även lockar till inflyttning är 
det viktigt att ridklubben kan fortsätta att utveckla sin verksamhet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-08: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-29 inhämta från bildnings- 
     nämnden en redovisning av Torsås Ryttares ungdomsverksamhet. 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att man är beredd att lämna bidrag till Torsås Ryttares underhållskostnader, 
 
att finansiering sker genom årets utbetalning av AFA-medel, 
 
att delegation lämnas till kommunchefen att i samråd med kultur- och fritids- 
     chefen besluta om bidraget. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-10-29 
 
Redovisning av Torsås Ryttares ungdomsverksamhet föreligger. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 228/14, Redovisning, bidrag till Torsås Ryttare 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14 § 133 att skicka ärendet vidare till  
Kommunstyrelsen, för äskande om ekonomiska medel. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-10-29: 
 
att lämna bidrag upp till 143 000 kronor till Torsås Ryttares underhålls- 
     kostnader, 
 
att finansiering sker genom årets utbetalning av AFA-medel.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-11-26 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att Torsås Ryttare inte 
kommer att kunna påbörja arbetet med byte av ridhusbotten i ridhuset. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26: 
 
att innan bidraget om 143 000 kronor lämnas, uppdra åt ekonomiavdelning att 
     teckna avtal med Torsås Ryttare, innefattande att en redovisning ska lämnas 
     av projektets kostnader samt en återbetalning av resterande belopp om inte 
     hela bidrag behöver användas, 
 
att redovisningen från Torsås Ryttare ska delges kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Torsås Ryttares redovisning föreligger: 
 
LSE Gårdinger Mark AB, 2014-02-28, 138 000 kronor 
Södra, 2014-04-30, 1 744 kronor och 2014-05-31, 1 744 kronor   
Totalt: 141 488 kronor inklusive moms. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande utlämnat bidrag för underhållskostnader i 
     ridhuset från Torsås Ryttare. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande utlämnat bidrag för underhållskostnader i 
     ridhuset från Torsås Ryttare. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 229/14 
AU § 264/14 
KS § 325/12 
AU § 309/12  12/KS0167 
Ny gata till kvarteret Lövsångaren 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18 att låta Guldbolaget i 
Bergvara AB få förvärva mark från del av Bergkvara 2:1 cirka 155 kvm så 
beslutas även att tekniska nämnden uppdras att projektera en ny in- och 
utfartsväg som sträcker sig bakom fastigheterna Lövsångaren 2, 4 och 5. 
 
Tekniska nämnden har tagit fram en projektering av gatan under 2013 och har 
under 2014 gjort provisoriska åtgärder för att ge fastighetsägarna möjligheter 
att använda gatan. I 2015 års investeringsbudget har tekniska nämnden begärt 
medel för att bygga ut och belägga gatan. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera tekniska nämndens redovisning gällande att bygga ut och belägga ny 
     gata till kvarteret Lövsångaren. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera tekniska nämndens redovisning gällande att bygga ut och belägga ny 
     gata till kvarteret Lövsångaren. 
----- 
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KS § 230/14 
AU § 266/14 14/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under oktober 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande i kommunstyrelsen Eva-Kristina Bergs fattade 
delegationsbeslut gällande grannemedgivande under oktober 2014. 
 

 Tidsbegränsat bygglov för uppställning av lagercontainer på fastigheten 
Övraby 1:14. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under oktober 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under oktober 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 231/14 
AU § 267/14 14/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
september 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrells fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal under september 2014. 
 

 Tillägg till avtal gällande Sjuk- och friskanmälan, MedHelp Care AB. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
     september 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
     september 2014. 
-----   
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KS § 232/14 
AU § 269/14 14/KS0160 
Samråd, detaljplan Ragnabo 3:28, grönstråket 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har ett förslag till detaljplan för Ragnabo 
3:28 upprättats. 
 
Syftet med planen är att ändra parkmark till bostadsmark och att därigenom 
möjliggöra för de kringboende att köpa loss den mark som sedan länge är en 
integrerad del av deras trädgårdar. Marken är låglänt och inte lämplig att 
bebyggas. 
 
Planområdet är beläget mellan bostadsfastigheterna längs Fyrvaktarvägen och 
Båtbyggarvägen. Planområdet är idag del av de kringliggande trädgårdarna. 
 
Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande. 
 
Synpunkter på detaljplanen Ragnabo 3:28 lämnas till bygg- och miljönämnden 
senast 2014-10-13. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
 
att inga synpunkter föreligger på detaljplan Ragnabo 3:28, grönstråket, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera arbetsutskottets beslut gällande samråd, detaljplan Ragnabo 3:28,  
    grönstråket. 
-----  
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KS § 233/14 
AU § 270/14   14/KS0169 
Renovering etappvis Allfargatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bo Wernersson, Torsås har 2010-01-13 lämnat ett medborgarförslag gällande 
att minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid biblioteket) till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-01-27 att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09 att över-
lämna medborgarförslaget till tekniska nämnden/trafiknämnden för beredning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-08-18 och 2009-10-20 behandla frågan om 
utfart från Applerumsgatan mot Allfargatan och gav teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att utreda olika alternativ till att lösa trafiksituationen på 
Applerumsgatan mot Allfargatan. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-03-16  att hänskjuta medborgarförslaget till 
den pågående utredning om trafiksituationen på Applerumsgatan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-05-30 att med hänvisning till tekniska 
nämndens pågående utredning om trafiksituationen på Applerumsgatan anses 
härmed medborgarförslaget besvarat. 
 
Under året har ett flertal förslag till förbättringar av trafiksituationen på 
Applerumsgatan diskuterats. Efter förslag från polismyndigheten har 
trafikskyltningen ändrats (2011-12-06), förbund mot infart från Allfargatan till 
Applerumsgatan. Åtgärden fick ringa effekt. Ett förslag till avstängning av 
gatan har diskuterats med berörda fastighetsägare 2012-08-28 utan att någon 
konsensus nåddes. 
 
Under 2013 har samhällsbyggnadsförvaltningen inlett ett arbete tillsammans 
med Trafikverket för att renovera Allfargatan till den ombyggda gatans 25 års 
jubileum 2019.  
 
Allfargatan renoveras etappvis med början från väster. Renoveringen gäller 
trädplanteringar, sidokanter, belysning, skyltning med mera. När den etapp 
som innefattar korsningen Allfargatan – Applerumsgatan ska genomföras 
kommer även anslutningen att åtgärdes. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 233/14, Renovering etappvis Allfargatan 
 
I samband med kommunstyrelsens beslut 2012-10-30 gällande att avstå från att 
anlita Q-Park för parkeringsövervakning beslutades även att ge samhälls- 
byggnadsförvaltningen i uppdrag att med hjälp av fysiska hinder förbättra 
miljön och se över skyltningen på Allfargatan så den blir mer ändamålsenligt. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera tekniska nämndens redovisning av Allfargatans renovering, 
 
att delge Bo Wernersson, Torsås tekniska nämndens redovisning, 
 
att uppdraget till samhällsbyggnadsförvaltningen gällande förbättring av miljön 
     samt skyltning på Allfargatan härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera tekniska nämndens redovisning av Allfargatans renovering, 
 
att delge Bo Wernersson, Torsås tekniska nämndens redovisning, 
 
att uppdraget till samhällsbyggnadsförvaltningen gällande förbättring av miljön 
     samt skyltning på Allfargatan härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Bo Wernersson, Torsås 
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KS § 234/14 
AU § 271/14 
KF § 28/14   14/KS0054 
Medborgarförslag – Dränera Ekbacken i Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Lena Robertsson, Söderåkra gällande att 
dränera Ekbacken i Söderåkra på vatten. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-03-17: 
 
att överlämna medborgarförslag – Dränera Ekbacken i Söderåkra 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 2014-10-22 
 
Tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 61; 
 
Orsaken till en ökad vattensamling i Ekbacken har, trots diverse utredningar 
och bedömningar av Lantmäteriet, Södra Skogsägarana och samhällsbyggnads-
förvaltningen inte kunnat fastställas. En dränering av skogsmark anses numer 
olämplig ur miljösynpunkt. 
 
En rensning av kanalen i anslutning till Ekbacken kommer att göras under 
2015 vilket kan leda till en minskning av vattensamlingen i Ekbacken. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Dränera Ekbacken i Söderåkra med hänvisning 
      till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 61, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 234/14, Medborgarförslag – Dränera Ekbacken i 
Söderåkra 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Dränera Ekbacken i Söderåkra med hänvisning 
      till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 61, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 235/14 
AU § 272/14 
KF § 73/14   14/KS0121 
Medborgarförslag – Lägre kostnad för tillfällig plats vid 
torghandel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Monika Hulthe, Torsås föreslår i ett medborgarförslag att det blir en lägre 
kostnad för att ha en tillfällig plats för torghandel i Torsås, Bergkvara och 
Söderåkra. Kostnaden i Torsås är högst i länet och kan jämföras med Kalmar 
72 kronor, Nybro 116 kronor och Emmaboda 115 kronor. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-08-04: 
 
att överlämna medborgarförslag – Lägre kostnad för tillfällig plats vid torg- 
     handel till tekniska nämnden för beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- 
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar 
inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-
styrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Tekniska nämndens beslutar 2014-09-16 § 63, att till 2015 komplettera 
torghandelstaxan för tillfälliga torgplatser med, att kommunens verksamma 
lantbrukare, trädgårdsodlare och andra mindre företag får marknadsföra och 
försälja egna produkter på en yta om cirka 2,5 x 5 meter utan kostnad. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslaget – Lägre kostnader för tillfällig plats vid torg- 
     handel med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 63, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslaget – Lägre kostnader för tillfällig plats vid torg- 
     handel med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 63, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 236/14 
AU § 273/14 
KF § 74/14   14/KS0126 
Medborgarförslag – Rensa vid parkeringsficka vid hembygds-
parken i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås föreslår i ett medborgarförslag att nässlorna rensas 
bort vid hembygdsparken i Bergkvara. Det blir trevligare för barnen som stiger 
ur bilen på parkeringsfickan för att komma in till förskolan. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-08-04: 
 
att överlämna medborgarförslag – Rensa vid parkeringsficka vid hembygds- 
     parken i Bergkvara till tekniska nämnden för beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- 
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar 
inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-
styrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Enligt tekniska nämndens beslut 2019-16 § 62, har nässlorna rensats bort i 
slutet av juli 2014. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslaget – Rensa vid parkeringsficka vid hembygdsparken 
     i Bergkvara med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 62, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslaget – Rensa vid parkeringsficka vid hembygdsparken 
     i Bergkvara med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 62, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 237/14 
AU § 274/14 
KS § 192/13 
AU § 212/13 
KF § 74/13   13/KS0106 
Motion – Planförslag, markområdet bredvid Missionskyrkan i 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås 
kommun kontaktar programansvarig för BTH Fysisk Planering och undersöker 
möjligheterna att initiera ett samarbete enligt motionens intentioner. 
 
Folkpartiet liberalerna anser att markområdet som gränsar till Missionskyrkan 
behöver utformas till ett attraktivt bostadsområde att bosätta sig i. Samtidigt 
ska vår tätort utvecklas med nytänkande och framåtanda. 
 
Utformningen av byggnader och kringmiljö bör vara anpassade för barn, unga, 
äldre och funktionsnedsatta. I planen bör ingå förskola, demensboende, 
gruppboden, radhus och lägenheter. Allt utformat med ekologisk hållbarhet 
och energieffektivitet i åtanke. 
  

Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna motionen – Låt Blekinge Tekniska Högskolas studenter på 
     Fysisk planering göra planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i  
     Torsås till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att uppmana Margareta Ohlin, FP att informera kommunstyrelsen deras tankar 
     med motionen – Låt Blekinge Tekniska Högskolas studenter på Fysisk  
     planering göra planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i  
     Torsås. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Margareta Ohlin, FP att informera kommunstyrelsen deras tankar med 
motionen – Låt Blekinge Tekniska Högskolas studenter på Fysisk planering 
göra planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i Torsås. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 237/14, Motion – Planförslag, markområdet 
bredvid Missionskyrkan i Torsås 
 
Nuvarande plan över området är inaktuell och behöver revideras för att 
området ska bli mer attraktivt och tryggt. Detta för att försöka locka nya 
invånare att flytta hit.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-08-27: 
 
att efterhöra med Blekinge Tekniska Högskola, Fysisk Planering om intresse  
     finns att initiera ett samarbete enligt motionens intentioner, 
 
att överlämna motionen – Planförslag, markområdet bredvid Missionskyrkan i  
     Torsås till bygg-och miljönämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 83; 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktade Blekinge Tekniska Högskola i 
september 2013 och initierade idén om ett samarbete enligt motionens 
intentioner. Blekinge Tekniska Högskola är positiva och återkommer till 
kommunen när det finns ett behov av denna typ av uppgifter i undervisningen 
eller för ett examensarbete. 
 
Vid en förnyad kontakt under våren 2014 bekräftade Blekinge Tekniska 
Högskola sitt intresse och deras avsikt är att återkomma vid lämpligt tillfälle.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Planförslag, markområdet bredvid Missions- 
     kyrkan i Torsås med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16  
     § 83, 
 
att motionen, härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Planförslag, markområdet bredvid Missions- 
     kyrkan i Torsås med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16  
     § 83, 
 
att motionen, härmed anses besvarat. 
-----  Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 238/14 
AU § 275/14 
KF § 76/14   14/KS0139 
Motion – Bredbandsutbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S hemställer i en motion att kommunstyrelsen har det 
samlade ansvaret för utbyggnadet av bredband i hela kommunen med en 
anslutningsavgift som är lika för alla abonnenter. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-08-04: 
 
att överlämna motion – Bredbandsutbyggnad till kommunstyrelsen för  
     beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- 
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar 
inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-
styrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar svar på motionen – Bredbandsutbyggnad. 
 
Sammanfattningsvis är det en motion vars förslag leder till en snabbare 
utbyggnad av bredband under förutsättning att det avsätts rätt resurser för att 
genomföra detta. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Bredbandsutbyggnad, 
 
att uppdra åt kommunchefen att utreda ansvarsdelen samt möjligheten att bilda 
     ett kommunalt bolag som arbetar med bredbandsutbyggnad i hela Torsås  
     kommun. 
 
att motionen, härmed anses besvarat. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 238/14, Motion – Bredbandsutbyggnad  
    
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Bredbandsutbyggnad, 
 
att uppdra åt kommunchefen att utreda ansvarsdelen samt möjligheten att bilda 
     ett kommunalt bolag som arbetar med bredbandsutbyggnad i hela Torsås  
     kommun. 
 
att motionen, härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 239/14 
AU § 280/14  14/KS0101 
Remiss – Regional digital agenda för Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under 2012 signerade Landstinget i Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län och 
Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med IT-minister Anna-Karin Hatt 
en avsiktsförklaring om att i bred samverkan ta fram en regional digital agenda 
för Kalmar län. 
 
Syftet med den digitala agendan är att få en helhetsbild av alla pågående 
aktiviteter för att kunna prioritera nya insatser i en sammanhållen strategi. 
Ytterst handlar det om att ta tillvara alla de möjligheter som digitaliseringen 
erbjuder människor och företag. 
 
I förslag till remiss presenteras ett 30-tal förslag och initiativ från de fem 
tillsatta temagrupperna. Ambitionen är att under åren 2015 – 2020 som 
agendan gäller, vartannat år följa upp och sammanställa de insatser som görs. 
Där behov och möjligheter finns, ska man gå in med stödjande insatser. 
 
Regionförbundets arbetsutskott har i § 137/14 beslutat att sända Regional 
digital agenda för Kalmar län på remiss till länets kommuner, Länsstyrelsen i 
Kalmar län samt Landstinget Kalmar län. 
 
Remissvar ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 2014-11-06. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag till svar på Regional digital 
     agenda för Kalmar län, 
 
att remissvaret redovisas i kommunstyrelsen 2014-10-28.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delegation lämnas till arbetsutskottet, att godkänna upprättat remissvar  
     från kommunchefen gällande regional digital agenda för Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Arbetsutskottet 
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KS § 240/14 
AU § 281/14  14/KS0116 
Remiss – Kulturplan Kalmar län 2015 - 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
I enlighet med kultursamverkansmodellen har kansliet tagit fram ett förslag till 
kulturplan för Kalmar län. Kulturplanen ska ligga som grund för det strategiska 
arbetet inom kultur i samverkan med kommuner och kulturorganisationer samt 
till Statens Kulturråd avseende fördelning av de statliga kulturmedlen. 
 
Kulturplanen är treårig och gäller åren 2015 – 2017. Den är framtagen i sam-
verkan med länets kommuner, kulturinstitutioner och konsulenter, 
organisationer och föreningar, Länsstyrelsen och Landstinget samt det civila 
samhället. 
 
Regionförbundets arbetsutskott har i § 76/14 beslutat att sända Kulturplan 
Kalmar län 2015 – 2017 på remiss till länets kommuner, kulturinstitutioner och 
konsulenter, organisationer och föreningar, Länsstyrelsen i Kalmar län samt 
övriga berörda. 
 
Remissvar ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 2014-09-26. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15 § 73 att godkänna remissutgåva 
gällande Kulturplan Kalmar län 2015 – 2017 samt att delge kommunstyrelsen 
svaret för kännedom. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera bildningsnämnden beslut 2014-09-15 § 73 att godkänna remissutgåva  
     gällande Kulturplan Kalmar län 2015 – 2017. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera bildningsnämnden beslut 2014-09-15 § 73 att godkänna remissutgåva  
     gällande Kulturplan Kalmar län 2015 – 2017. 
-----  
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KS § 241/14 
AU § 289/14   14/KS0172  
LOVA projekt Magasinera – fördröja – ett helhetsgrepp ut med 
Torsåsån (Ådala till Almäng) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår eftersom information lämnas i arbetsutskottet 2014-10-22. 
-----  
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AU § 242/14   14/KS0015 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2014-10-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2014-10-01. 
 
1. Bergkvara centrum, 13/KS0075, Lilian Kronmar och Nils-Olof Petersson, 

Torsås.   
 

2. Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara, 13/KS0144, Jens Johansson, 
Bergkvara. 

 
3. Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot centrum, 14/KS0029, 

Margareta Kus, Torsås. 
 

4. Sotning och brandskyddskontroll, 14/KS0046, Mikael Nilsson, Söderåkra. 
 

5. Dränering av Ekbacken i Söderåkra, 14/KS0054, Lena Robertsson, 
Söderåkra. 

 
6. Lägre kostnad av tillfällig plats vid torghandel, 14/KS0121, Monika Hulthe, 

Torsås. 
 

7. Rensa vid parkeringsficka vid hembygdsparken i Bergkvara, 14/KS0126, 
Jan-Erik Persson, Torsås. 

 
8. Bygg en simhall och aktivitetshall, 14/KS0142, Ulf-Peter Rosenblad. 

 
9. Rensmuddring vid Norra Kajen i Bergkvara hamn, 14/KS0158, Johnny 

Andersson, Bergkvara. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2014-10-01. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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AU § 243/14   14/KS0016 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2014-10-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2014-10-01. 
 
1. Kallelse i PDF på kommunens hemsida, 13/KS00428, Roger Isberg, S. 

 
2. Minska lärarnas administration, 13/KS0056, Margareta Ohlin och Lina 

Milesson, FP. 
 

3. Attraktivt boende i Torsås kommun, 13/KS0104, C, M, KD. 
 

4. Möjlighet att delta i en kommunal musik-/kulturundervisning, 13/KS0105,  
Margareta Ohlin och Lina Milesson, FP. 
 

5. Planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i Torsås, 13/KS0106,  
Margareta Ohlin och Lina Milesson, FP. 

 
6. Uppföra ramper för skateboard, 14/KS0099, Moderaterna. 

 
7. Turism och trivselfaktorer, 14/KS0139, Roger Isberg, S. 

 
8. Bredbandsutbyggnad, 14/KS0139, Roland Swedestam, S. 

 
9. Laddstolpar för elbilar, 14/KS0161, Roger Isberg, S. 

 
10. Resursfördelning för volymförändringar under året, 14/KS0162, Roger 

Isberg, S. 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2014-10-01. 
-----   
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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AU § 244/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Marknadsdagen 2014. 

 Styrgruppsmöte Projekt ”Kulturhus”, 2014-10-28,  
Sammanfattning:  
FAS 1, avslutad och slutredovisad,  
FAS 2och 3, skrinlagda,  
Projektet ”avslutat”.  

 Trafikverket och Regionförbundet, förbifart Bergkvara, 2015-01-15, 
klockan 13.00 med nya arbetsutskottet.  

 Upphandling reparation kajen i Bergkvara.  

 Bredbandsfråga, Regionförbundet.  

 Djursvik.  
 
Ordförande Eva-Kristina Berg, C informerar om: 
 

 Dagens Samhälles digitala tidning.  

 Remiss angående översyn av det utvidgade strandskyddet för Torsås 
kommun. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag på en tidsplan, en  
     projektledare samt kostnader inför ett strategi och visionsarbete för Torsås 
     kommun, 
 
att notera redovisade ärende, från kommunledningen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-10-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 

 
KS § 245/14 14/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2014-10-07, 2014-10-22. 
 

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

Kommunstyrelsen 2014-10-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 246/14 14/KS0174 
Förordnande av ombud enligt begravningslagen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 § begravningsförordningen (1990:1147), 
utse begravningsombud för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med 
första januari efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen ska således förordna begravningsombud för tidsperioden 2015-
01-01 – 2018-12-31. Torsås kommun bereds härmed tillfälle att, i enlighet med 
50 § begravningsförordningen (1990:1147), föreslå en eller flera personer som 
kan vara lämpliga för uppdraget som ombud enligt begravningslagen. 
 
Länsstyrelsen emotser svar senast 2014-11-07. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att föreslå Sten Bondesson, C som begravningsombud för Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Östergötland 
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Kommunstyrelsen 2014-10-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 247/14 14/KS0024 
Information inför upphandling av kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-07-08 § 155 att bjuda in representanter från 
Kalmar Läns Trafik till kommunstyrelsen under augusti – september 2014 för 
en information om upphandlingen som påbörjar i augusti 2014 samt att även 
bjuda in bildningsnämndens arbetsutskott till detta möte. 
 
Roger Isberg, S frågar varför kommunstyrelsens beslut inte är verkställt. 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar att representanter från Kalmar Läns 
Trafik kommer till Torsås 2014-11-07 för att diskutera biogasanläggning samt 
2015-02-03 för information i upphandlingen av kollektivtrafiken/skolskjuts-
trafiken. 
----  

  
 


