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  Närvarande § 
Jörn Wahlroth, PwC  259 

Hans Erlandsson, räddningschef 260 

Kent Frost, ekonomichef 259 - 261 

Håkan Petersson, bildningschef  262 

Roger Isberg, S 259 – 283 

Lena Gustafsson, V 259 - 283 
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 FASTSTÄLLD DAGORDNING § 259 – 283  
 
§ 259 Rådgivningsrapport – Belysning av det administrativa stödet ur ett 

centraliserat och decentraliserat perspektiv  

§ 260 Nytt avtal gällande överenskommelse vid kris samt information om 
 Risk och sårbarhetsanalys 
§ 261 Månadsuppföljning januari till oktober 2014 
§ 262 Projektering Torskolans högstadium 
§ 263 Fortsatt arrende på Norra Kärr 1:2, 1:3 numera Norra Kärr 1:18 
§ 264 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 
§ 265 Redovisning upprättad lokalutredning 
§ 266 Icke verkställda beslut kvartal III, 2014 
§ 267 Ansökan om bidrag till utbildnings- och informationsinsatser för 

Nämndemän 
§ 268 Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal 
§ 269 Ansökan om ekonomiskt bistånd till Torsås Ryttare 
§ 270 Medborgarförslag – Bygg en simhall och aktivitetshall 
§ 271 Delårsrapport 2014, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 272 Årsredovisning 2013, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 273 Vattenvårdsplan för kust, vattendrag och sjöar i Torsås kommun 
§ 274 Information förstudie ”Kulturhus” 
§ 275 Delgivningsärende, Sammanställning av enkätsvar från personal- 
 dagarna 2014 
§ 276 Kommunledningen informerar 
§ 277 Biogasanläggning 
§ 278 Anmälan arbetsutskottet 2014-11-04, personalutskottet 2014-11-11 
§ 279 Vård och omsorgscollege 
§ 280 Delårsrapport 2014, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
§ 281 Remiss – Nytt gemensamt Leaderområde 
§ 282 Extra kommunstyrelsesammanträde  
§ 283 Regler för lönesättning av tillfälligt förordnande av chefer 
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KS § 259/14 
AU § 309/14 
AU § 149/14 14/KS0107  
Rådgivningsrapport – Belysning av det administrativa stödet ur 
ett centraliserat och decentraliserat perspektiv 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C ger en lägesrapport om verksamheten inom 
ekonomiavdelningen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-13: 
 
att kommunchefen och ekonomichefen upprättar ett förslag på en fungerande 
     stabsfunktion inom områdena personal/ekonomi/IT/nämndadministration 
 
att förslaget redovisas i arbetsutskottet 2014-09-16. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-04: 
 
Jörn Wahlroth, PwC utredning är avgränsat till det administrativa stödet 
avseende ekonomi, personal, IT, nämndadministration, samt 
information/medborgarservice. Uppdraget genomförs med ett kommun-
koncernperspektiv. 
 
Intervjuer har genomförts med ordförande i kommunstyrelsen och 
nämnderna, kommunchef, ekonomichef, personachef, förvaltningschefer, VD 
samt personal som arbetar med det administrativa stödet. 
 
Rådgivningsrapport daterad oktober 2014 föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04: 
 
att bjuda in Jörn Wahlroth, PwC kommer till kommunstyrelsen 2014-11-25 för 
     en redovisning av rådgivningsrapporten – Belysning av det administrativa 
     stödet ur ett centraliserat och decentraliserat perspektiv.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-11-25 
 
Jörn Wahlroth, PwC redovisar upprättad rådgivningsrapport gällande belysning 
av det administrativa stödet ur ett centraliserat och decentraliserat perspektiv.  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 259/14, Rådgivningsrapport – Belysning av det 
administrativa stödet ur ett centraliserat och decentraliserat 
perspektiv 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen och ekonomichefen att upprätta ett förslag på 
    fungerande stabsfunktion utifrån rådgivningsrapporten - Belysning av det 
    administrativa stödet ur ett centraliserat och decentraliserat perspektiv.  
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
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KS § 260/14 14/KS0189  
Överenskommelse Krissamverkan Kalmar län samt information 
om Risk och sårbarhetsanalys 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson informerar om bakgrunden till överens-
kommelsen Krissamverkan Kalmar län. 
 
Syftet med överenskommelsen är att beskriva på vilka grunder och nivåer som 
samverkan och samordning ska ske vid en krishändelse i Kalmar län. 
Överenskommelsen ersätter tidigare OmRådets överenskommelse dnr 450-
9436-05 och gäller från och med 2015-01-01. Överenskommelsen ska revideras 
en gång per mandatperiod och/eller vid omfattande förändringar i arbete med 
länsgemensam krissamverkan. 
 
Överenskommelsen ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande  
2014-12-04 vid Primärkommunala nämndens sammanträde. 
 
Överenskommelsen gäller från och med 2015-01-01. 
  
Överenskommelse gällande Krissamverkan Kalmar län föreligger. 
 
Information om risk och sårbarhetsanalys för Torsås kommun. 
 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska en kommun 
analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen 
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av 
arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys som 
revideras i sin helhet varje ny mandatperiod. 
Kommuner skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära 
händelser. 

 
I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners 
och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6) anges närmare hur 
analysen ska redovisas och att den ska lämnas in till länsstyrelsen senast den 30 
september under mandatperiodens första år (2015). Där anges också kriterier 
för att bedöma kommunens förmåga till krishantering och att motstå allvarliga 
störningar i samhällsviktig verksamhet, samt hur risk- och sårbarhetsanalysen 
ska redovisas. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 260/14, Överenskommelse Krissamverkan Kalmar 
län samt information om Risk och sårbarhetsanalys 
 
Säkerhetssamordnare Hugo Sjöberg har till Länsstyrelsen lämnat en del-
rapportering som visar två brister i kommunen; fjärrvärmen, identifierad risk 
inom kommunens geografiska område och dricksvattenincidenten. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande underteckna överens- 
     kommelsen – Krissamverkan Kalmar län, 
 
att notera informationen om risk- och sårbaranalys för Torsås kommun. 
-----  
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KS § 261/14   14/KS0012  
Budgetuppföljning januari – oktober 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget 
samt investeringar, personalnyckeltal och sjukstatistik januari - oktober 2014. 
 
Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse om +1,3 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. 
 

 Marknadsföring/info/turism +0,5 mkr 

 Utredningar -0,5 mkr 

 Planarbete +0,6 mkr 

 Rekrytering -0,3 mkr 

 Gymnasieförbundet +0,7 mkr 

 Markförsäljning +1,3 mkr 

 Föreningsbidrag -0,3 mkr 

 Ipads -0,2 mkr 

 Övrigt -0,5 mkr 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar en avvikelse om +0,5 mkr. 
 
Ökade intäkter och lägre kostnader än budgeterat. Framförallt ökade 
bygglovintäkter. Plankostnaderna har blivit lägre än förväntat på grund av lägre 
planverksamhet än planerat. Inga planbeställningar från kommunstyrelsen.  
 
Tekniska nämnden redovisar ingen avvikelse mot budgeten.  
 
Socialnämnden redovisar en avvikelse om -11,2 mkr. 
 

 Hemtjänsten, cirka -5 mkr  

 Centrala ej budgeterade kostnader, cirka 2 mkr 

 Mariahemmet, -0,5 mkr 

 IFO, cirka -2,6 mkr 

 Integrationsenheten, cirka -1,0 mkr  

 Avtal med skolan, cirka 0,5 mkr 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 261/14, Budgetuppföljning januari – augusti 2014 
 
Bildningsnämnden redovisar en avvikelse om -1,0 mkr. 
 

 Skolskjutsar, 0,4 mkr, interkommunala ersättning balanserar upp 
underskottet på skolskjutsar 

 Statsbidrag för förstelärare, 0,5 mkr 

 Hyra sporthallen, 0,2 mkr 

 Försäljning pedagogiska måltider, underskott om 100 tkr 

 Ökat antal barn med behov av särskilt stöd i form av personal 0,7 mkr 

 Torsås grundskola, underskott om 2,8 mkr. 
 

Finansförvaltningen redovisar en prognos om +10,7 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, +1,5 mkr 

 Finansnetto, +2,0 mkr. 

 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari - oktober 2014. 
-----  
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KS § 262/14 
AU § 315/14 
KS § 159/14 
AU § 183/14 
KS § 118/14   13/KS0176  
Projektering Torskolans högstadium 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-02-25 § 38:  

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

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

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 262/14, Projektering Torskolans högstadium  
 
Arbetsutskottets behandling 2014-06-02 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB och bildningschef Håkan 
Petersson redovisar kort de olika förslagen med en kostnadsberäkning. 
 

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

Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S   X  

Eva-Kristina Berg C   X     

Mona Magnusson  M      X   

Roland Swedestam  S     X   

Marcus Johansson C   X     

 Summa       

 

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

Fortsättning 
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Fortsättning § 262/14, Projektering Torskolans högstadium  
 
Kommunstyrelsens behandling 2014-08-26 
 
Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB och bildningschef Håkan 
Petersson föredrar ärendet. Redovisning av arbetet i projektgruppen gällande 
Dahlströms nybyggnadsalternativ och Atrio:s ombyggnadsalternativ. 
 
Protokollsutdrag från LokSam 2014-08-20 föreligger.  
Samtliga representanter i samverkansgruppen för Torskolan är överens om att 
Atrio:s förslag är mest genomarbetat och det är deras huvudförslag. 
Dahlströms förslag innebär en kostnadshöjning jämfört med Atrio:s. 
Om man kan tänka sig ett alternativ som ligger högre än Atrio:s grundförslag 
förordar samverkansgruppen en satsning på inglasning av innergården och mer 
tilltalande entréer vid administration och matsal. 
 
Enligt begäran från Håkan Algotsson, C ajourneras sammanträdet mellan 
18.10-18.15 innan kommunstyrelsen återupptar förhandlingarna. 
 

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

Fortsättning 
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Fortsättning § 262/14, Projektering Torskolans högstadium  
 
Omröstningslista nummer 2 
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C   X      

Christofer Johansson  C  X   

Marcus Johansson C  X   

Mona Magnusson  M    X    

Mats Olsson KD   X  

Roland Swedestam S   X  

Henrik Nilsson Bokor  S   X  

Sören Bondesson S Hans Larsson, S  X  

Ann-Britt Mårtensson S     X   

Kerstin Ahlberg TP Sven-Erik Tornéus  X  

Håkan Algotsson C   X     

 Summa 5 6   

 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26: 
 
att Dahlströmsalternativet processas vidare för en likvärdig bedömning mot 
     det redan färdiga förslaget från Atrio. För beslut i kommunfullmäktige 
      innan årsskriftet 2014-2015. 
 

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

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

Fortsättning 
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Fortsättning § 262/14, Projektering Torskolans högstadium  
 
Hur många gånger ska ett förslag förordas av personal och fackliga 
representanter, och då är det ett förslag som även är billigare, fullt genom-
arbetat och förankrat, utan att beslut tas i sådan inriktning?  
Framförallt behöver våra elever en väsentlig förbättring av sin studiemiljö så att 
dra ut processen gynnar inte våra elevers välbefinnande och resultat.  
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-03 lämnar bildningschef 
Håkan Petersson och VD Magnus Andersson en kort beskrivning av den nu- 
varande sammanhängande processen. Det framkom att det nu finns två lika 
arbetade/processade alternativ att ta ställning till. 
 
Bildningschef Håkan Petersson lämnar en lägesrapport i ärendet gällande 
projektering Torskolans högstadium. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2014-11-25. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-11-25 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar Atrios 1-plansalternativ och Mats 
Dahlströms 2-plans alternativ samt tillhörande kalkylerade kostnader. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-11-18 § 104 att med bakgrund av 
verksamhetens inklusive berörd personalgrupps förordan ställa sig bakom en 
nybyggnation utav alternativ Dahlström i två plan. Då nämnden tagit del av 
kalkylerade kostnader samt kommunens totala ekonomiska situation väljer 
nämnden att genom effektiviseringar egenfinansiera en mindre del av den 
ökade hyreskostnaden inom egen ram. Den större delen av hyresökningen 
hemställer nämnden hos kommunfullmäktige att kompensera/tillskjuta i 
ramförstärkning.  
 

Yrkande, proposition och votering 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar att kommunstyrelsen ställer sig bakom 
bildningsnämndens förordande av byggnation enligt Dahlströmsalternativet 
och föreslår kommunfullmäktige besluta; 
 
att bifalla bildningsnämndens förslag, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 262/14, Projektering Torskolans högstadium  
 
att kommunfullmäktige uppdrar åt Torsås Fastighets AB att genomföra 
projektering och upphandling enligt alternativ 2, Dahlströms nybyggnation, 
 
att i projekteringsfasen överväga om fjärrvärmen kan kombineras med andra 
uppvärmningssystem och solceller för elproduktion,  
 
att efter genomförd upphandling återrapportera antaget anbud till 
kommunfullmäktige, 
 
att Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden gemensamt planerar för 
möjliggörande och organiserande av skolans drift under en kommande 
byggperiod på ett för verksamheten och ekonomin fördelaktig sätt. 
 
Centerpartiet yrkar att besluta enligt Arkitektfirman Atrios enplansalternativ till 
nybyggnation/renovering av lokaler för Torskolan. Två bra alternativ finns att 
välja mellan, men ser enplansalternativet lämpligast med hänsyn till den 
ansträngda ekonomin. Detta av hänsyn till kvalitet i och bevarande av de 
skolor kommunen driver idag. 
 
Enligt begäran från Christofer Johansson, C  ajourneras sammanträdet mellan 
19.35 – 19.40 innan kommunstyrelsen återupptar förhandlingarna. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Henrik Nilsson Bokor, S yrkande 
och Centerpartiets yrkande finner hon att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Henrik Nilsson Bokor, S yrkande och nej = 
enligt Centerpartiets yrkande avges 8 ja-röster och 3 nej-röster Hur var och en 
röstat framgår av omröstningslista nummer 3. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat enligt Henrik Nilsson Bokor, S med fleras yrkande. 
 

Omröstningslista nummer 3   
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Håkan Algotsson C Maria Karlsson, C    X   

Christofer Johansson  C   X  

Marcus Johansson C Margareta Ohlin, FP 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   

Eva-Kristina Berg C     X   

 Summa 8 3   
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Fortsättning § 262/14, Projektering Torskolans högstadium  
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Centerpartiet yrkar tillägg med att i möjligaste mån använda miljövänliga 
byggmaterial. 

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

  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig bakom bildningsnämndens förordande av byggnation enligt 
     Dahlströmsalternativet, 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla bildningsnämndens förslag, 
 
att kommunfullmäktige uppdrar åt Torsås Fastighets AB att genomföra  
     projektering och upphandling enligt alternativ 2, Dahlströms nybyggnation, 
 
att i projekteringsfasen överväga om fjärrvärmen kan kombineras med andra 
     uppvärmningssystem och solceller för elproduktion,  
 
att efter genomförd upphandling återrapportera antaget anbud till 
     kommunfullmäktige, 
 
att Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden gemensamt planerar för 
     möjliggörande och organiserande av skolans drift under en kommande  
     byggperiod på ett för verksamheten och ekonomin, fördelaktig sätt, 
 
att i möjligaste mån använda miljövänliga byggmaterial. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 263/14 
AU § 268/14 14/KS0153 
Fortsatt arrende på Norra Kärr 1:2, 1:3 numera Norra Kärr 1:18 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun arrenderar sedan 1965-06-01 ett område på fastigheten Norra 
Kärr 1:2 och 1:3 i anslutning till Skäppeviks badplats. 
 
Avtalet löper på 25 år med förlängning i 25 år till om inte avtalet sägs upp av 
någondera av parterna senast 2013-05-31. Avtalet löper fram till och med 
2015-05-31 med två års uppsägningstid. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 § 51 att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att omgående säga upp arrendeavtalet med ägarna 
till fastigheten Norra Kärr 1:2 och 1:3. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 att återemittera ärendet till tekniska 
nämnden för en tydligare redovisning av innebörden av avtalet och tydligare 
karta över berört markområde samt att tekniska nämnden utreder om området 
fortsättningsvis ska tillhöra kommunal badplats. 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Perssons utredning av ärendet; 
 
Innebörden av avtalet är att kommunen arrenderar markytor som endast får 
användas för fritidsändamål för allmänheten. Av senare kommunala beslut 
framgår det att fritidsändamålet till funktionen är badplats. 
 
Arrendeområdets gräns är markerat på till avtalet bilagd karta, den större yttre 
markerningen. Inom den inre mindre markerade ytan får nödvändiga fasta 
anläggningar lokaliseras till exempel parkeringsplats. 
 
Enligt avtalet ansvarar kommunen för skötsel avseende renhållning, allmän god 
skötsel och trafik- och parkeringsytor. 
 
Norra Kärrs stugförening har efter beslut i tekniska nämnden 2004-05-28 § 64 
och 2009-05-19 § 62 skötselavtal med tekniska nämnden avseende åtaganden i 
arrendeavtalet. Detta avtal löper till och med 2015-05-31, samma löptid som 
arrendeavtalet. Ersättning utgår med 12 500 kronor per år från och med 2009. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 2006-05-16 § 122 behovet av 
sanering av ej kommunala badplatser bland annat Skäppevik. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 263/14, Fortsatt arrende på Norra Kärr 1:2, 1:3 
numera Norra Kärr 1:18 
 
Tekniska nämnden behandlade samma ärende 2006-06-19 § 87 och beslutade 
att badplatserna Fulvik, Badudden, Dalskär och Iglasjön från och med 2006 
ska vara fullt utrustade kommunala badplatser. Vad avser Skäppevik ska den 
skötas enligt arrendeavtalet. 
 
Tekniska nämndens ställningstagande i frågan om uppsägning av arrendeavtalet 
är den att det inte finns någon anledning för kommunen att arrendera detta 
markområde då avsikten genom kommunala beslut är att Skäppevik inte är en 
kommunal badplats. 
 
Om kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ändå finner det nödvändigt att 
utreda huruvida detta ska vara en kommunal badplats (betydligt högre drifts- 
kostnader) bör ändå det 25-åriga arrendeavtalet sägas upp alternativt förhandlas 
om på grund av den långa löptiden. 
 
Dan Palmér har inkommit till kommunstyrelsen önskemål om att förhandla 
om kommunens arrende samt eget eventuellt avyttrande om strandstycke på 
Norra Kärr 1:18. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-09-26 § 124 att säga upp arrendeavtalet 
eftersom det inte finns någon anledning för kommunen att arrendera detta 
markområde då avsikten genom kommunala beslut är att Skäppevik inte är en 
kommunal badplats. 

 
Markägarna till Norra Kärr 1:18 genom Dan Palmér har kommit in med en 
skrivelse om en önskan att Torsås kommun fortföljer det arrende Norra Kärr 
1:2, 1:3 numera 1:18, dåvarande Söderåkra kommun 1965-06-01 upprättat och 
då även med hot om tvångsexploatering. 
Intresse finns inte för att sköta strand och parkering. Skötsel av grönområde 
och så vidare bör skötas av den kommun som drivit fram den. Likadant som 
de sköter sina andra planerade områden. På det berörda området som 
arrenderats finns två kommunala pumpstationer. 
Beträffande infart till camping över parkeringen finns inget servitut och inga 
avtal med campingägarna vilket också kan innebära att den infarten tas bort  
2015-06-01. Campingägarna visar inget intresse att åtgärda sin situation. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-10-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26 § 124 så  
    kvarstår uppsägningen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 263/14, Fortsatt arrende på Norra Kärr 1:2, 1:3 
numera Norra Kärr 1:18 
 

Kommunstyrelsen behandling 2014-11-25 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-10-21 § 74 att skötsel av strand och parkering 
eller övriga åtagande på fastigheten Norra Kärr 1:18 ska ej utföras av Torsås 
kommun fortsättningsvis i enlighet med kommunfullmäktiges beslut  
2011-09-26 § 124. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26 § 124, så  
    kvarstår uppsägningen. 
-----   
Sändlista 
Dan Palmér 
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KS § 264/14 
AU § 289/14 
AU § 190/14  14/KS0123 
Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdoms-
vården 
 
Ärendebeskrivning 
 
En serie allvarliga händelser, den senaste i Karlskrona föranleder Akademiker- 
förbundet SSR att i en skrivelse daterad 2014-05-21 begära en nationell 
handlingsplan för att den sociala barn- och ungdomsvården upprättas med det 
snaraste. 
 
Arbetsbelastningen inom den sociala barnavården inom socialtjänsten är akut 
på väldigt många platser i landet. Från Akademikerförbundet SSR har påtalats 
brister för ansvariga kommunpolitiker och statsrådet Maria Larsson vid många 
tillfällen. Hög arbetsbelastning, för många ärenden, de höga kraven på 
dokumentation, stor personalomsättning är frågor som diskuteras 
kontinuerligt. 
 
Medlemmarna i Akademikerförbundet SSR över hela landet ger en sam-
stämmig bild av situationsens allvar. Torsås kommun är inget undantag! En 
utökning av resurser på individ och familjeomsorg under sena våren har varit 
en lokal satsning för att minska arbetsbelastningen. Mycket behov finns dock 
kvar lokalt att arbeta med, både lokalpolitiskt och på riksnivå.  
 
Torsås kommuns socionomer inom barn- och familj har gjort en uppskattning, 
som åter korrelerar med rikstrenden, nämligen att 20 – 25 procent av en heltid 
är vad som kan räknas som direkt arbete med klienter. Majoriteten av 
arbetstiden 45 – 50 procent går till lagstadgad dokumentation som inte är 
möjlig för de anställda att välja bort. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-08-19: 
 
att inhämta yttrande från socialnämnden på skrivelsen från Akademiker- 
     förbundet SSR. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Socialförvaltningen har i protokoll 2014-09-15 § 141 bekräftat att situationen 
överensstämmer med Akademikerförbundets skrivelse och godkänner svaret 
som sitt egna och överlämnar till kommunstyrelsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 264/14, Nationell handlingsplan för den sociala 
barn- och ungdomsvården  
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
 
att godkänna socialnämndens svar, där de bekräftar att situationen  
    överensstämmer med Akademikerförbundets skrivelse och överlämnar 
    ärendet, till kommunstyrelsen.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens svar, där de bekräftar att situationen  
    överensstämmer med Akademikerförbundets skrivelse, 
 
att överlämna kommunstyrelsens beslut till Emöke Bokor med frågan om vart  
     svaret ska skickas. 
-----  
Sändlista 
Emöke Bokor  
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KS § 265/14 13/KS0145 
Redovisning upprättad lokalutredning       
      
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet föreslår 2014-11-04 § 290 kommunstyrelsen/kommun-
fullmäktige besluta att godkänna kommunchefens uppdrag att ta fram en 
lokalutredning över kommunens fastigheter samt att uppdraget härmed anses 
avslutat. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlämna lokalutredningen till arbetsutskottet för vidare behandling för att  
     få ett levande dokument av utredningen. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättad lokalutredning samt  
 
att uppdraget, härmed anses avslutat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Arbetsutskottet 
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KS § 266/14 
AU § 292/14   14/KS0096 
Icke verkställda beslut kvartal III, 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 III, 2014 
 
Antal icke verkställda beslut:  2, varav 1 verkställd 

 under kvartal III (2014-
07-11) 

  

Kön Beslut – Verkställt Typ av bistånd 

Man 20131011 – 20140711 IFO Familjeresurs 

Man 20131216 –   SoL Kontaktperson – (resursbrist) 

   
Antal dagar från beslut till rapportering: 578 
Antal män: 2 
Antal kvinnor 0 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-11-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2014. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal III, 2014. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 267/14 
AU § 293/14   14/KS0178 
Ansökan om bidrag till utbildnings- och informationsinsatser för 
nämndemän 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar Ölands Nämndemannaförening är en förening till stöd för nämnde-
män valda av kommunfullmäktige i södra Kalmar län. 
 
Nämndemannaföreningen anser att det är angeläget att förstärka 
informations- och utbildningsinsatserna kommande år med anledning av 
lagändringen som träder i kraft 2014-09-01 efter regeringens proposition 
2013/14:169 ”Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav”. 
 
Föreningen ansöker om ett årligt stöd under mandatperioden med 300 kronor 
per vald nämndeman för Torsås kommun. Med anledning av införandet av 
förskjuten mandatperiod för nämndemän avser ansökan åren 2015-2019. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-11-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag med 1 200 kronor för år 2015 för de fyra nämndemän som 
     kommunfullmäktige utser.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja bidrag med 1 200 kronor för år 2015 som avser de fyra nämndemän 
     som kommunfullmäktige utser.  
-----  
Sändlista 
Kalmar-Ölands nämndemannaförening 
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KS § 268/14 
AU § 295/14  14/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal. 
 

 Grundavtal – Regional samverkan kring Samhällsorientering på 
modersmål, Regionförbundet i Kalmar län. 

 SFI-utbildning för flyktingar, Kalmarsunds Gymnasieförbund. 

 Hyresavtal, Selecta. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-11-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut, gällande tecknade avtal. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut, gällande tecknade avtal. 
-----  
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KS § 269/14 
AU § 296/14 
AU § 284/14  14/KS0159 
Ansökan om ekonomiskt bistånd till Torsås Ryttare 
 
Ärendebeskrivning 
 
I och med den tragiska branden som Torsås Ryttare blev utsatt för i juli 2014 
står nu klubben och dess medlemmar bland annat utan klubblokal.  
 
Försäkringsbolaget har värderat den gamla klubbstugan och kommer att vara 
delaktiga i uppbyggnaden, men bara till viss del, eftersom klubbstugan fått ett 
åldersavdrag.  
 
Utöver klubbhuset brann även andra byggnader såsom stall och arbetsbod. 
 
Torsås Ryttare har ansökt om bidrag från Riksidrottsförbundet, men ser Torsås 
kommun som en självklar delfinansiär för klubblokalen. 
 
Torsås Ryttare ansöker om bidrag med 400 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
 
att bjuda in till arbetsutskottet 2014-11-04 Sarah Ejermark från Torsås Ryttare  
     för mer information i ärendet.  
 

Arbetsutskottet behandling 2014-11-04 
 
Sarah Ejermark från Torsås Ryttare informerar om föreningens situation. 
 
Föreningen har även ansökt om bidrag hos Riksidrottsförbundet och Allmänna 
arvsfonden 

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-11-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till satsningen under förutsättning att Riksidrotts- 
     förbundet, Allmänna arvsfonden och Svenska Handikappidrottsförbundet  
     beviljar bidrag till Torsås Ryttare, 
 
att om Torsås Ryttare kan genomföra projektet beviljar Torsås kommun en 
     medfinansiering upp till 400 000 kronor, 
 
att beviljade medel i så fall belastar 2014 år budget,  
 
att Torsås kommun gärna ser att föreningen även satsar på handikappidrotten. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 269/14 Ansökan om ekonomiskt bistånd till 
Torsås Ryttare 
 
Kommunstyrelsens behandling 2014-11-25 
 
Ordförande Eva-Kristina Berg, C informerar om att Torsås Ryttare har varit i 
kontakt med Svenska Handikappidrottsförbundet om bidrag, men förbundet 
lämnar inga bidrag till sådana här projekt. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiva till satsningen, men förutsätter att Torsås Ryttare även 
     ansöker om bidrag hos Riksidrottsförbundet, Allmänna Arvsfonden med 
     flera, 
 
att om Torsås Ryttare kan genomföra projektet beviljar Torsås kommun en 
     medfinansiering upp till 400 000 kronor, 
 
att beviljade medel i så fall belastar 2014 år budget,  
 
att uppmana föreningen Torsås Ryttare att aktivt arbeta med personer med 
     funktionsnedsättning. 
-----  
Sändlista  
Torsås Ryttare 
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KS § 270/14 
AU § 298/14 
KF § 99/14   14/KS0142 
Medborgarförslag – Bygg en simhall och aktivitetshall 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
bygger en simhall och aktivitetshall på området mellan idrottsplatsen Sahara 
och sporthallen i Torsås. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-22: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg en simhall och aktivitetshall till 
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-11-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Bygg en simhall och aktivitetshall med hän- 
     visning till det ekonomiska läget för Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Bygg en simhall och aktivitetshall med hän- 
     visning till det ekonomiska läget för Torsås kommun, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige  
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KS § 271/14 
AU § 301/14 14/KS0175 
Delårsrapport 2014, för Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till 
samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan 
i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 
beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse 
(direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande organ. 
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör Region- 
förbundets verksamhet ska fullmäktigeförsamlingarna i likhet med årsbokslut, 
även behandla delårsrapport för kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Förbundsstyrelsen har § 102/14 godkänt delårsrapport för perioden 1 januari – 
30 juni 2014 samt beslutat att rapporten sänds till Reginförbundets ägare för 
kännedom. 
 
Delårsrapport och granskningsrapport för 2014 föreligger från Region-
förbundet i Kalmar län. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-11-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsrapport 2014 för Regionförbundet i Kalmar län. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsrapport 2014 för Regionförbundet i Kalmar län. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 272/14 
AU § 302/14 13/KS0045 
Årsredovisning 2013, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som 
bedrivs i kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare av dess 
styrelse. 
 
Styreslen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2013 föreligger från Kalmarsunds- 
regionens Renhållare. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-11-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisning 2013 för Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisning 2013 för Kalmarsundsregionens Renhållare. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 273/14 
AU § 304/14 14/KS0128 
Vattenvårdsplan för kust, vattendrag och sjöar i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kustvårdsplan Torsås kommun har under många år varit ett dokument som 
inspirerar och lett till att många miljöprojekt skapas. I augusti 2013 tog bygg- 
och miljönämnden ett beslut att utöka kustvårdsplanen till en vattenvårdsplan 
för alla våra vatten, då vattenarbetet börjar på land ut med alla våra vatten. 
 
Vattenvårdsplanen är den fjärde planen med fokus på vatten. Den första kust- 
vårdsplanen för Torsås kommun antogs i kommunfullmäktige 2005-06-15 och 
avsåg perioden 2005 – 2008. Vattenvårdsplanen föreslås gälla 2014 – 2018. 
 
Planen är en sammanställning av befintligt material så som senaste kustvårds-
planen, biotopkarteringar, Vattenmyndighetens material, lokala aktörers 
material och kunskaper med mera. Planen framställs som en uppslags- och 
inspirationsbok.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2014-06-11 § 56 att godkänna vattenvårds-
planen samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande som ett 
underlag till kommunens fortsatta vattenvårdsarbete. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-11-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta vattenvårdsplanen som ett underlag till kommunens 
     fortsatta vattenvårdsarbete. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta vattenvårdsplanen som ett underlag till kommunens 
     fortsatta vattenvårdsarbete. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 274/14 
AU § 308/14   14/KS0173  
Information förstudie ”Kulturhus” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna delges; 
 

 Statusrapport, 2014-06-17, underlag styrgruppsmöte. 

 Avrapportering av förstudie, 2014-10-10, styrgrupp – presentation. 

 Slutrapport fas 1, 2014-10-28, styrgruppsmöte. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-11-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen gällande förstudie ”Kulturhus”, 
 
att ärendet gällande förstudien, härmed anses avslutat. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande förstudie ”Kulturhus”, 
 
att ärendet gällande förstudien, härmed anses avslutat. 
-----  
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Kommunstyrelsen 2014-11-25 
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AU § 275/14   14/KS0003 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Sammanställning av enkätsvar från personaldagarna 2014. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliel 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar delgivna ärende. 
 ----- 
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AU § 276/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Mönsterås kommun, utbyggnad bredband. 
Seminarium angående sjukfrånvaron. 

 Samverkan, IT-verksamheten. 

 Bästa tillväxt 2014. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade ärende, från kommunledningen. 
-----  
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AU § 277/14   14/KS0024  
Biogasanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att Kalmar Läns Trafik, KLT ska kunna förorda en entreprenör att lägga 
anbud på biogas behöver Torsås kommun säkerställa att tankställe för biogas 
finns. 
 
Besked om Torsås kommun ämnar anlägga en biogasanläggning behöver 
lämnas till Kalmar Länstrafik under tidig vår 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att i nuläget är det inte aktuellt med en biogasanläggning samt 
 
att Torsås kommun inte kommer att ställa några krav om biogas i upp- 
     handlingen, avseende kollektivtrafiken. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 278/14 14/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2014-11-04, personalutskottet 2014-11-11. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 279/14 
AU § 321/14 
AU § 294/14 
AU § 166/14   14/KS0100  
Vård- och omsorgscollege (VO-college) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Västerviks kommun har genomfört två förstudier för att undersöka 
möjligheten att starta regionalt VO-college i Kalmar län. Under förstudierna 
har kontakt tagits med samtliga kommuner i norra länet samt med 
Kalmarsunds Gymnasieförbund, Nybro kommun, Landstinget och 
Regionförbundet. Företrädare för Kalmarsunds Gymnasieförbund och Nybro 
kommun har i sin tur lovat kontakta kommunerna i södra länet. 
 
Förstudierna visar att det finns intresse från länets kommuner och från 
Kalmarsunds Gymnasieförbund, Landsting och Regionförbund att ett VO-
college bildas. 
 
Kommunstyrelsen i Västerviks kommun har därför beslutat att påbörja arbetet 
med att bilda ett regionalt VO-college. 
 
Västerviks kommun inbjuder Torsås kommun att delta i bildandet av VO-
college Kalmar län. Västerviks kommun vill om möjligt ha svar på inbjudan 
senast 2014-06-30. Det är önskvärt om Torsås kommun samtidigt kan redovisa 
namn på styrgruppsmedlemmar till interimistisk styrgrupp. 
 
Kostnaden för processen fram till certifiering av regionalt VO-college beräknas 
till 900 tkr per år under tre år. En hemställan är gjord till Regionförbundet och 
Landstinget om bidrag med 300 tkr vardera per år under tre år.  
 
Västerviks kommun föreslår att de kostnader som inte täcks av bidrag från 
Landsting och Regionförbund delas mellan ingående kommuner (och 
gymnasieförbund) i relation till kommunernas folkmängd). 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att uppdra åt kommunchefen att kontakta Västerviks kommun för mer  
     information i ärendet.    
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-04 
 
Processledare för arbetet är Esbjörn Grandalen som tillträder 2014-11-01 fram 
till och med 2017-10-31.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 279/14, Vård- och omsorgscollege (VO-college) 
 
Arbetet befinner sig nu i ett uppstartsskede och nästa steg blir att formera styr- 
grupper med mera. Arbetet kommer inledningsvis att fokusera på att 
styrgruppen får möjlighet att lära sig mer om vo-college och kraven för att bli 
certifierade. 
 
Processledaren kommer att i början av november ta kontakt med berörda 
kommuner, landsting med flera för uppstart av arbetet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04: 
 
att uppdra åt kommunchefen att inhämta från kommunerna i länet deras syn 
     på ett Vård- och omsorgscollege, 
 
att notera informationen om arbetet att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i 
     Kalmar län, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2014-11-18. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Kommunchefen informerar om att det är tio av tolv kommuner i länet som 
medverkar i projektet. Kalmar och Torsås är det två kommuner som ännu inte 
anmält att medverka i projektet. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-11-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka i projektet om Vård- och omsorgscollege. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka i projektet om Vård- och omsorgscollege. 
-----  
Sändlista 
Västerviks kommun 
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KS § 280/14 
AU § 322/14   14/KS0183 
Delårsrapport 2014, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2014 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås delårsrapport per den 31 augusti. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 
detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av revisionsrapport som 
utarbetats av PwC. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 delårsraporten i allt väsentligt uppfyller lagens krav och god redovisnings-
sed, 

 förbundet, enligt prognosen, kommer att uppnå en ekonomi i balans,  

 delårsrapporten innehåller en uppföljning av förbundets mål för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna instämmer i gjorda bedömningar om 
måluppfyllelser. Enligt uppföljningen beräknas samtliga finansiella mål och 
två av tre verksamhetsmässiga mål att uppfyllas. 

 Delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda 
den som underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2014-11-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2014 för Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
    Torsås. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2014 för Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
    Torsås. 
 -----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 281/14 
AU § 322/14 14/KS0091 
Remiss – Nytt gemensamt Leaderområde       
      
Ärendebeskrivning 
 
Leader Småland Sydost och Leader Blekinge arbetar för att skapa ett nytt 
gemensamt leaderområde, för Lokalt Ledd Utveckling, under den kommande 
programperioden 2014-2020. Utvecklingsområdet avser omfatta de elva 
kommunerna Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Nybro, Emmaboda, Torsås, 
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
 
Förslag till utvecklingsstrategi för nytt utvecklingsområde utsänds härmed på 
remiss. 
 
Remissen omfattar endast valda delar av strategin och svar emotses senast 
2014-11-25 på mail info@leadersydost.se.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-11-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga sypunkter föreligger mot förslaget till en utvecklingsstrategi för nytt  
     utvecklingsområde. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inga sypunkter föreligger mot förslaget till en utvecklingsstrategi för nytt  
     utvecklingsområde. 
-----  
Sändlista 
info@leadersydost.se.   

mailto:info@leadersydost.se
mailto:info@leadersydost.se
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KS § 282/14 15/KS0001 
Extra sammanträde med kommunstyrelsen       
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att extra sammanträde med kommunstyrelsen hålls 2015-01-12, med anledning 
     av val av ledamöter till arbetsutskottet, personalutskottet med mera, 
 
att kallelse utsänds i vanlig ordning. 
-----   
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KS § 283/14 
PU § 54/14 
PU § 19/14 
PU § 55/13 
KS § 259/13 
PU § 52/13   13/KS0019  
Regler för lönesättning av tillfälligt förordnande av chefer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S efterhör om vilka regler som gäller vid lönesättning av 
tillfälligt förordnande av chefer. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05 § 362 att uppdra åt personalutskottet att 
se över gällande riktlinjer när det gäller lön för tillförordnande chefer. 
 

Personalutskottet beslutar 2013-11-12: 
 
att uppdra åt personalchefen att till kommunstyrelsen 2013-11-26 redovisa 
     regler för lönesättning av tillfälligt förordnande av chefer. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-12: 
 
att ärendet återkommer när reglerna för lönesättning av tillfälligt förordnaden 
     av chefer är klara.  
 

Personalutskottets behandling 2013-12-10 
 
Kommunchefen redovisar bakgrunden samt principen för lönesättningen av 
vikarierande chefer. 
 

Personalutskottet beslutar 2013-12-10: 
 
att skriftligen upprätta riktlinjer för lönesättning av vikarierande chefer och  
     därefter återkomma med ärendet i personalutskottet, 
 
att notera informationen. 
 

Personalutskottet beslutar: 
 
att vid förvaltningschefs planerad huvudsemester, max 50 procent på mellan- 
     skillnad av berörda chefers löner, 
 
att vid längre vikariat, avgörs vid förhandling, dock max befattningshavarens 
     lön, 
Fortsättning 
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Fortsättning § 283/14, Regler för lönesättning av tillfälligt 
förordnande av chefer 
 
att tillförordnad personalchef återkommer med förslag gällande övriga med- 
     arbetare, enhetschefer. 
 

Personalutskottets behandling 2014-11-11 
 
Personalchefen redovisar ett förslag på ersättning för tillförordnad chef, 
förvaltnings- och stabschefsnivå samt enhetschefsnivå. 
 

Personalutskottet föreslår 2014-11-11 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa regler för lönesättning av tillfälligt förordnande av  
     chef.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och fastställa regler för lönesättning av tillfälligt förordnande av  
     chef.  
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
 

 


