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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-12-15 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Nya kommunhuset i Torsås, 2014-12-15, 15.30 – 17.30  
 Sammanträdet ajourneras mellan 16.55 – 17.00  
      
Beslutande Eva-Kristina Berg, C ordförande 
 Irma Folkesson, C tjänstgörande ersättare för Håkan Algotsson, C     
 Christofer Johansson, C  
 Marcus Johansson, C     
 Mona Magnusson, M   
 Mats Olsson, KD    
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S  
 Sören Bondesson, S § 284 – 286, 288 - 290 
 Ann-Britt Mårtensson, S § 285 - 290 
 Kerstin Ahlberg, TP 
 Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare § 284, 287 
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista 
  
    
   
Utses att justera Roland Swedestam, S  
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2014-12-16  
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 284 - 290        

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

 Justerande Roland Swedestam  

   

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2014-12-15 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-12-16  Datum för anslags 
nedtagande 

2015-01-07 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Martin Kirchberg, SD 284 - 290  

Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare 285–286, 288-290 

Margareta Ohlin, FP ej tjänstgörande ersättare 284 – 290 

Malin Almqvist, Länsstyrelsen 284 

Annika Placido, socialchef 284 – 285 

Anna Ask, Integration 284 – 285 

Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB/Torsås 
Fastighets AB 

284 - 285 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 284 - 290    
 
§ 284       Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända 
                invandrare samt överenskommelse om blandade platser  
§ 285 Fler platser på Möre för asylsökande i Torsås kommun 
§ 286 Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll till skydd för 
 oegentligheter 
§ 287 Avtal markdisposition, Bergkvara 2:29,3 ”Skytteholmen” 
§ 288 Hyreskontrakt Torsås Bibliotek 
§ 289 Avtal, Hållbar kommunutveckling 
§ 290 Utbildning för förtroendevalda 2015 
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KS § 284/14  14/KS0206 
Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare samt överenskommelse om blandade platser  
  
Ärendebeskrivning 
 
Malin Almqvist från Länsstyrelsen informerar om Torsås mottande under 
2014. 
 

 34 nyanlända till och med 1 november 2014, 

 11 har kommit på anvisning, 

 23 har själva bosatt sig i kommunen inklusive de ensamkommande barnen 
som fått uppehållstillstånd (5 stycken). 

 
Åldrar: 

 16 personer mellan 0-17 år, var av 5 ensamkommande barn, 

 1 person mellan 18-19 år, 

 17 personer mellan 20-64 år. 
 
Statlig ersättning 

 Grundersättning 
222 000 kronor per år till alla kommuner som har en överenskommelse, 

 Schablonersättning 
82 900 kronor 0-64 år, 51 900 kronor över 64 år, 

 Prestationsbaserad ersättning 
Till de 145 kommuner med hösta mottagande i förhållande till befolkning, 
kommuner som har en överenskommelse om mottagande av nyanlända 
5 000-15 000 kronor per nyanländ, 

 Ersättning efter anvisning 
Utöver prestationsbaserad ersättning, 15 000 kronor per nyanländ som tas 
emot som kvotflykting eller anvisad från ett asylboende. 

  
Utfall hittills: Prestationsbaserad ersättning 2014, 10 000 kronor per mottagen 
nyanländ; Torsås. 
 
Preliminärt utfall 2015: 5 000 kronor per mottagen nyanländ; Plats 98, Torsås 
(34) är nära 10 000 kronor nivån. 
 
Förslag till Torsås: 
 
Länsstyrelsen föreslår att Torsås skriver en ny överenskommelse på 40 
anvisningsbara platser. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 284/14, Överenskommelse om mottagande och 
bosättning av nyanlända invandrare samt överenskommelse om 
blandade platser  
 
Mottagande av ensamkommande barn och nyanlända är ett helkommunalt 
mottagande. Det är kommunen, inte socialtjänsten eller annan enskild 
verksamhet, som tar emot nyanlända och ensamkommande barn. 
 
Fördelningstal 2015, ensamkommande barn, 9 asylplatser. 
 
Ny överenskommelse för ensamkommande barn som ska börja gälla  
2015-01-01 måste ha kommit Migrationsverket tillhanda senast 2014-12-12. 
 
Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 
samt överenskommelse om blandade platser föreligger. 
 
Ann-Britt Mårtensson, S inträder utan att delta i beslutet, eftersom hon inträtt 
under påbörjad behandling av ärendet. 
 
Enligt begäran från Marcus Johansson, C ajourneras sammanträdet mellan 
16.55 – 17.00 innan kommunstyrelsen återupptar förhandlingarna. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun tar emot nio (9) ensamkommande barn och nio (9) med  
     permanent uppehållstillstånd (PUT), pojkar mellan 16 – 17 år, 
 
att Torsås kommun åtar sig att ta emot 27 nyanlända varav 20 med anvisnings- 
     bara platser, 
 
att bemyndiga ordförande Eva-Kristina Berg, C att underteckna överens- 
     kommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare samt  
     överenskommelse om blandade platser.  
-----  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 12   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2014-12-15 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 285/14  13/KS0182 
Fler platser på Möre för asylsökande i Torsås kommun 
  
Ärendebeskrivning 
 
Det kommer många människor som är i behov av skydd till Sverige och många 
behöver någonstans att bo medan deras asylansökan behandlas. För att 
tillmötesgå asylsökandes behov av boende kommer Migrationsverket enligt 
skrivelse daterad 2014-12-04 att öppna ytterligare 50 platser på Möre i Torsås 
kommun. 
 
Innan beslut tas om anläggningens öppnande av ytterligare platser kommer den 
att besiktas av extern part tillsammans med Migrationsverket för att säkerställa 
att alla krav som ställts är uppfyllda. Det är först när det konstaterats att alla 
krav är uppfyllda som avtal upprättas. 
 
Boendet är så kallat tillfälligt boende. Boendet har direktupphandlats av 
leverantören Jokarjo AB och avtalet gäller från och med 2014-12-03. Avtal 
tecknas fyra månader med möjlighet till förlängning. Leverantören kommer att 
ansvara för drift och bemanning av boendet. Migrationsverkets personal 
kommer även att finnas tillgängliga på boendet vissa timmar, någon dag per 
vecka. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande fler platser på Möre för asylsökande i Torsås 
     kommun. 
-----  
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KS § 286/14 
AU § 329/14  14/KS0163 
Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll till skydd för 
oegentligheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har lämnat i uppdrag till PwC att granska intern kontroll 
till skydd för oegentligheter. I rapporten redovisas gjorda iakttagelser och 
revisionell bedömning.  
 
Granskningen är även genomförd i Borgholm, Mörbylånga och Mönsterås 
kommuner inom ramen för revisionens samarbetsnätverk. 
 
Svar på rapporten från kommunstyrelsen önskas senast 2014-12-18. 
Kommunstyrelsen ska redogöra för vad som avses göra för att åtgärda de 
påpekanden som görs i den revisionella bedömningen i rapporten. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett förslag på åtgärder utifrån  
     inkommen revisionsrapport – Granskning av intern kontroll till skydd för 
     oegentligheter. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-12-02 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar svar på Revisionsrapport – Granskning av 
intern kontroll till skydd för oegentligheter. 
 
Ekonomichefen bejakar revisorernas rekommendationer med följande 
kommentarer: 
 
Nämnderna har idag internkontrollplaner vari anges vad som ska följas upp, 
hur uppföljningen och rapportering ska ske samt ansvarig. Kontroller kommer 
att utföras mer systematiskt och resultatet kommer att dokumenteras. 
 
När det gäller systematiska kontoanalyser i resultaträkningen rekommenderas 
att kommunens ekonomer kontrollerar detta vid varje ekonomisk uppföljning 
samt säkerställer att detta kontrollmoment ingår i internkontrollplanerna. 

 
Fortsättning  
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Fortsättning § 286/14, Revisionsrapport - Granskning av intern 
kontroll till skydd för oegentligheter 
 
Kontrollen av leverantörsbetalningarna är tillräckliga då det krävs både 
mottagningsattest och beslutsattest på varje faktura innan den går till betalning. 
Sedan kontrollerar en tjänsteman betalningen innan den körs. När betalningen 
sedan körs kontrolleras den även av Inyett med avstämning av bland annat 
uppställda limitar på leverantörer, F-skatt, bluff-företag och dubbletter. Från 
och med 2015 kommer minst två personer att vara inblandade i varje 
utbetalning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta ekonomichefens yttrande som sitt eget och överlämna det till 
     kommunens revisorer som svar på granskningsrapporten av internkontroll  
     gällande skydd för oegentligheter. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anta ekonomichefens yttrande som sitt eget och överlämna det till 
     kommunens revisorer som svar på granskningsrapporten av internkontroll  
     gällande skydd för oegentligheter. 
----- 
Sändlista 
Kommunens revisorer 
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KS § 287/14 
AU § 333/14 14/KS0199 
Avtal markdisposition, Bergkvara 2:29,3 ”Skytteholmen” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på avtal om markdisposition föreligger med Bergkvara AIF på 
fastigheten Bergkvara 2:29,3 ”Skytteholmen”. 
 
Avtalet kompletteras med markägarens medgivande när det gäller bland annat 
fasta anläggningar på fastigheten. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-12-02: 
 
att förslag till avtal om markdisposition kompletteras och överlämnas till  
     kommunstyrelsen, för godkännande. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-12-15 
 
Jäv 
 
Sören Bondesson, S meddelar jäv och deltar inte i ärendet, Roger Isberg, S 
inträder som ersättare. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till avtal om markdisposition med Bergkvara 
     AIF gällande fastigheten Bergkvara 2:29,3 ”Skytteholmen”, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att  
     underteckna avtalet. 
----- 
Sändlista 
Bergkvara AIF 
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KS § 288/14 
AU § 335/14 14/KS0198  
Hyreskontrakt Torsås bibliotek 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hyreskontraktet för bibliotekets lokal har en kontraktstid från 2012-01-01 till 
och med 2016-12-31. 
 
Uppsägning av kontraktet ska ske skriftligen minst 24 månader före den 
avtalade hyrestidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med 
24 månader per gång. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10 § 99 att hyreskontraktet för Torsås 
bibliotek sägs upp för omförhandling. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att säga upp Torsås Biblioteks hyreskontrakt för omförhandling. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-12-15 
 
Om externa lokaler skall hyras krävs ett godkännande av kommunstyrelsens 
arbetsutskott men det är bildningsnämnden som i detta ärende förhandlar med 
hyresvärden. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att säga upp Torsås Biblioteks hyreskontrakt för omförhandling. 
-----  
Sändlista 
Rosenträdet AB 
Bildningsnämnden 
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KS § 289/14 14/KS0205  
Avtal om Hållbar kommunutveckling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på avtal om forskningsfinansiering mellan Blekinge Tekniska högskola 
och eventuellt kommunen föreligger. 
 
Blekinge Tekniska högskola besitter särskild kunskap om kompetens inom 
området strategisk hållbar utveckling. Syftet är att dels hjälpa kommunerna i 
processen med att bli långsiktigt hållbar och ta vara på den erfarenhet av 
strategiskt hållbarhetsarbete som finns, dels utveckla metodiken för strategisk 
hållbar utveckling ytterligare.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-01-20 och i kommunstyrelsen 
     2015-01-27.  
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet  
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KS § 290/14 14/KS0210  
Utbildning för förtroendevalda 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag att bjuda in Jan Turvall som är lektor och studierektor i Administrativ 
teknik för att utbilda förtroendevalda ledamöter 2015-03-13. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att en utbildningsdag för förtroendevalda ledamöter blir 2015-03-13. 
-----  
  

 


