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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2015-01-27, 15.00 – 19.30    
 Sammanträdet ajourneras mellan 19.17 – 19.20  
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Susanne Johansson, S 
 Lena Gustafsson, V 
 Mona Magnusson, M   
 Johan Petersson, FP    
 Åsa Haglund-Rosenborg, C tjänstgörande ersättare för Sten Bondesson, C 
 Linda Eriksson, C tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C     
 Christofer Johansson, C    
 Nicklas Thorlin, SD tjänstgörande ersättare för Martin Kirchberg, SD 
 Kent Freij, SD 
    
  
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
    
   
Utses att justera Susanne Johansson, S   
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2015-01-29   
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 19 - 56     

    
 Ordförande Henrik Nilsson Bokor  
   ..............................................................................................................     

 Justerande Susanne Johansson 

   

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2015-01-27 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-01-29  Datum för anslags 
nedtagande 

2015-02-20  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 60   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-01-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Staffan Kromnow, M ej tjänstgörande ersättare 19 - 56   

Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare 19 – 56 

Lotten Magnusson Diurlin, MP ej tjänstgörande 
ersättare 

 
19 - 35  

Jan Fors, förbundschef Kalmarsundsregionens 
Renhållare 

 
19 

Kent Frost, ekonomichef 20 – 21 

Annika Placido, socialchef 23 

Lisa Wälitalo 38 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 60   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-01-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING § 19 - 56   
 
§ 19 Bildande av Mosa AB, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 20 Upphandling av städtjänster 
§ 21 Tidplan för styrning och uppföljning 2015 
§ 22 Internbudget 2015, kommunstyrelsen 
§ 23 Redovisning EU-projekt ”Nya mål”  
§ 24 Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende  
§ 25 Redovisning delegationsbeslut gällande avtal 
§ 26 Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten 
§ 27 Policy för möten och resor 
§ 28 Riktlinjer för bruttolöneavdrag för anställda inom Torsås kommun 
§ 29 Regelverk, investeringsbidrag av mindre slag 
§ 30 Offentlig utsmyckning på nybyggnationer inom Torsås kommun 
§ 31 Anmälan till vårens Medborgarundersökning 2015 
§ 32 Google kalender 
§ 33 Lova-projekt - Magasinera, fördröja – ett helhetsintryck, marktillträde 
§ 34 Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser 
§ 35 Rådgivningsrapport – Belysning av det administrativa stödet ur ett 
 centraliserat och decentraliserat perspektiv 
§ 36 Detaljplan del av Ragnabo 3:28 
§ 37 Kalmar Science Park Incubator 
§ 38 Avtal om Hållbar kommunutveckling 
§ 39 Funktionellt prioriterat vägnät 
§ 40 Delårsrapport 2014, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 41 Slutrapport – Service skapar tillväxt 
§ 42 Utställning avfallsplan 2015-2022 
§ 43 Medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara 
§ 44 Medborgarförslag – Rensmuddring vid Norra Kajen i Bergkvara hamn 
§ 45 Motion – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida 
§ 46 Motion – Uppföra ramper för skateboard   
§ 47 Motion – Turism och trivselfaktorer 
§ 48 Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2014 
§ 49 Revisionsrapport – Granskning av flyktingmottagandet 
§ 50 Översiktsplan Mörbylånga kommun, yttrande 
§ 51 Kommunledningen informerar 
§ 52 Anmälan arbetsutskottet 2014-11-18, 2014-12-02, personalutskottet  
 2014-12-09 
§ 53 Representanter till Hjälpmedelsnämnden 2015-2018 
§ 54 Revisorer till Hjälpmedelsnämnden 2015-2018 
§ 55 Informationsärende, Minnesanteckningar E 22 – Bergkvara ÅVS 
§ 56 Finansiering av Toleransprojekt – Skolresa till Polen 
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KS § 19/15 
KS § 18/15    15/KS0022  
Bildande av Mosa AB, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Roland Swedestam, S informerar kort om investeringen av den nya 
sorteringsanläggningen. Jan Fors från Kalmarsundsregionens Renhållare 
kommer till kommunstyrelsen 2015-01-27 och informerar mer. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-01-27 
 
Förbundschef Jan Fors, Kalmarsundsregionens Renhållare informerar om att 
förbundsdirektionen i KSRR har 2015-01-09 beslutat att till medlems- 
kommunerna lämna för beslut avseende bildande av aktiebolag för KSRR:s 
avfallssorteringsanläggning på Moskogen i enlighet med förbundsordning § 5. 
 
Syftet med bolagiseringen är att maximera avfallsvolymer för en kostnads-
effektiv behandling av hushållssopor, med fokusering på en regional 
behandling av matavfall. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna att Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR bildar helägda 
     MOSA AB.   
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 20/15 
AU § 19/15 
AU § 1/15  
AU § 346/14   14/KS0200 
Upphandling av städtjänster 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lokalvårdschef på Kalmar kommun Peter Gertsson informerar om den 
mätning som utförts av våra objekt inför planerad städupphandling 2015. 
 
Redovisning av underlaget till upphandlingen 2015 samt ett alternativt förslag 
på lokalvård som innebär att Torsås kommun har det i egen regi. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-12-02: 
 
att notera informationen gällande underlaget inför upphandling av städ-  
     tjänster 2015. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20 
 
Ekonomichef Kent Frost och VD Magnus Andersson för Torsås Bostads AB/ 
Torsås Fastighets AB föredrar ärendet. 
 
Torsås kommun har städavtal med ISS för tiden 2012-06-01 – 2014-05-30 med 
möjlighet till förlängning med max 1 + 1 år. Gällande avtal har förlängts till 
och med 2015-05-30. 
 
Två underlag har framtagits, ett för städupphandling och ett som avser 
städning av kommunens lokaler i kommunal regi. Torsås kommun har för år 
2014 till ISS betalat 3 411 356 kronor exklusive moms. 
 
För år 2015 tillkommer mer städyta (till exempel Sophiagården och Skogs- 
gläntan). 
 
Bättre utnyttjande av kommunkoncernen, egen ledningsresurs för städ samt 
personalekonomiska effekter är några bidragande faktorer till förslaget att 
förlägga övervägande delen av kommunens städning i kommunal regi. 
 
Christofer Johansson, C inträder som ledamot, utan att delta i beslutet, 
eftersom han inträder under påbörjad behandling av ärendet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 20/15, Upphandling av städtjänster 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M, Martin 
Kirchberg, SD och Kent Freij, SD yrkar bifall till det förslag som ekonomichef 
Kent Frost och VD Magnus Andersson för Torsås Bostads AB/Torsås 
Fastighets AB redovisar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet har beslutat 
om ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, att från och med 2015-06-01 ansvara 
och organisera städning för kommunens lokaler utifrån verksamhetens behov 
samt att av kommunkoncernens totala städyta ska cirka 10 – 20 procent vara 
på entreprenad. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-01-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, att från och med 2015-06-01 ansvara 
och organisera städning för kommunens lokaler utifrån verksamhetens behov 
samt  
 
att av kommunkoncernens totala städyta ska cirka 10 – 20 procent vara på 
     entreprenad. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-01-27 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Mona Magnusson, M yrkar bifall till arbetsutskottets beslut. 
 
Christofer Johansson, C yrkar att en upphandling på lika villkor mellan 
kommun och privat sektor genomförs där Torsås Fastighets AB får lägga 
anbud som vilken aktör som helst. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Mona Magnussons, M yrkande 
och Christofer Johanssons, C yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Mona Magnussons, M yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Mona Magnussons, M yrkande och nej = enligt 
Christofer Johanssons, C yrkande avges 8 ja-röster och 3 nej-röster. Hur var 
och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 20/15, Upphandling av städtjänster 
 
Omröstningslista nummer 1   
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S   X      

Susanne Johansson S  X   

Lena Gustafsson V  X   

Mona Magnusson M    X    

Johan Petersson FP  X   

Sten Bondesson C Åsa Haglund-Rosenborg, C  X  

Marcus Johansson C Linda Eriksson, C  X  

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD Nicklas Thorlin, SD X     

Kent Freij SD  X   

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 8 3   

 
Reservation 
 
Christofer Johansson, C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna 
yrkande. 
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S yrkar att till kommunfullmäktige 
inhämtas yttrande från styrelsen i Torsås Fastighets AB. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla tilläggsyrkandet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att till kommunfullmäktige inhämta yttrande från styrelsen i Torsås Fastighets 
     AB. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 20/15, Upphandling av städtjänster 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, att från och med 2015-06-01 ansvara 
och organisera städning för kommunens lokaler utifrån verksamhetens behov 
samt  
 
att av kommunkoncernens totala städyta ska cirka 10 – 20 procent vara på 
     entreprenad. 
----- 
Sändlista 
Styrelsen Torsås Fastighets AB 
Kommunfullmäktige
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KS § 21/15 
AU § 2/15   15/KS0021 
Tidplan för styrning och uppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar ett förslag på ekonomikalender för 2015. 
 
En fungerande ekonomistyrning förutsätter att det finns en utvecklad 
ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Ekonomistyrningens främsta uppgift är 
att signalera avvikelser så att organisationen så snabbt som möjligt ska kunna 
göra förändringar i verksamheten. 
 
Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av verksamhet och ekonomi inom 
sitt verksamhetsområde. Uppföljning ska ske på nivåer som tilldelats ett 
verksamhets- och ekonomiskt ansvar. Varje förvaltning ansvarar för 
kontinuerlig avrapportering till nämnden vid fastställda tidpunkter. 
Rapportering till nämnden utgör sammanfattad form även underlag för 
avrapportering till central nivå. 
 
Uppföljning ska ske i form av: 
 

 Delårsrapporten per den siste augusti och årsredovisning per den siste 
december till kommunfullmäktige. 

 Budgetuppföljning per den siste april till kommunstyrelsen. 

 Ekonomirapport per den siste februari, juni och oktober till kommun- 
styrelsen. 
Ekonomirapporten tas fram av ekonomiavdelningen för att få en snabb 
rapportering av det ekonomiska läget. 

 Målen och uppdragen följs upp i budgetuppföljning per den siste april, i 
delårsrapporten och i årsredovisningen. 

 
Kommunens budgetprocess innebär normalt att tyngdpunkten i det centrala 
budgetarbetet ligger på våren. Kommunfullmäktige i juni tar inte enbart beslut 
om ramar för den kommande treårsperioden, utan fastställer budgeten som 
helhet, inklusive taxor och avgifter samt skattesats. Höstens interna budget-
arbete koncentreras till verksamhetsplanering och avstämning av eventuella 
förändrade förutsättningar. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 60   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-01-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 21/15, Tidplan för styrning och uppföljning 
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S och Mona Magnusson, M, med instämmande av Martin 
Kirchberg, SD och Christofer Johansson, C yrkar att socialchefen och 
bildningschefen medverkar varje månad vid kommunstyrelsens sammanträde 
för att redovisa respektive nämnders månadsuppföljning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet har beslutat 
att socialchefen och bildningschefen medverkar varje månad vid kommun-
styrelsens sammanträde för att redovisa respektive nämnders månads-
uppföljning. 
  

Arbetsutskottet föreslår 2015-01-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna ekonomichefens upprättade ekonomikalender för 2015, 
 
att socialchefen och bildningschefen medverkar varje månad vid kommun- 
     styrelsens sammanträde för att redovisa respektive nämnders månads- 
     uppföljning. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna ekonomichefens upprättade ekonomikalender för 2015, 
 
att socialchefen och bildningschefen medverkar varje månad vid kommun- 
     styrelsens sammanträde för att redovisa respektive nämnders månads- 
     uppföljning. 
----- 
Sändlista 
Ekonomichefen 
Socialchefen 
Bildningschefen
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KS § 22/15 
AU § 3/15   15/KS0017 
Internbudget 2015, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår eftersom arbetsutskottet beslutar 2015-01-20 att ärendet 
återkommer för beslut i arbetsutskottet 2015-02-03 och i kommunstyrelsen 
2015-02-24.  
----- 
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KS § 23/15 
KS § 254/14   15/KS0029  
Redovisning Projekt ”Nya mål” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Yrkande och proposition   
 
Roland Swedestam, S yrkar att socialchefen kommer till nästa kommunstyrelse 
och redovisar EU-projektet ”Nya mål”. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Roland Swedestams, S yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-11-11: 
 
att bjuda in socialchefen till nästa kommunstyrelse för en redovisning av EU- 
     projektet ”Nya mål”. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-01-27 
 
Socialchef Annika Placido redovisar en kort sammanfattning om EU-projektet 
”Nya mål”. 
 

 Projektansökan hösten 2013. 

 Ansökan beviljad med projekttid 2014-01-01-2014-06-30. 

 Projektledare utses. 

 Våren 2014 upptäcks att det inte skett något väsentligt i projektet. 

 Ny projektledare utses (konsult) 2014-07-01-2014-07-31 för att färdigställa 
slutrapporten. 

 Träff med Projektsamordnaren i september 2014 som önskar mer tid för 
att slutföra slutrapporten och anlita ytterligare två konsulter för detta. 
Inhämtar deras synpunkter och beslutar som en följd av detta att avbryta 
projektet. 

 Kostnader som debiterats projektet totalt 449 409 kronor. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen från socialchefen avseende EU-projektet ”Nya mål”. 
-----  
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KS § 24/15 
AU § 331/14 13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
november 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under november 2014. 
 

 Tillförordnad förvaltningschef, uppdragsgivare socialnämnden. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     november 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     november 2014. 
-----   
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KS § 25/15 
AU § 332/14 13/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
november 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av personalchef Isak Högelius fattade delegationsbeslut gällande 
tecknat avtal under november 2014. 
 

 Uppdragsavtal konsulttjänst HR-resurs. 
 

Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande 
tecknat avtal under november 2014. 
 

 Elenergi, Leveransavtal. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-4-12-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal  
     under november 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal  
     under november 2014. 
-----   
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KS § 26/15 
AU § 312/14   14/KS0191 
Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sociala medier är ett samlingsnamn för tjänster på internet som gör det möjligt 
för människor att ingå i nätverk för att utbyta och skapa information, 
kommunicera och föra en dialog. 
 
Sociala medier är ytterligare ett sätt att tala med och informera olika individer 
och grupper. Genom att synas i dessa sammanhang kommer Torsås kommun 
närmare sina invånare, företagare och besökare. 
 
Det finns många exempel på webbplatser och verktyg som kan vara av intresse 
för en kommun att använda, till exempel: 

 www.torsas.se 

 Externa webbplatser, till exempel Facebook, Twitter och YouTube. 
 
Förslag till riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten föreligger. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2014-11-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättade riktlinjer för användning av sociala  
     medier i tjänsten. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och fastställa upprättade riktlinjer för användning av sociala  
     medier i tjänsten. 
----- 
  

http://www.torsas.se/
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KS § 27/15 
PU § 53/14 14/KS0187 
Policy för möten och resor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchefen redovisar ett förslag till policy för möten och resor. 
 
Mål och syfte med policyn är att verksamheterna ska genomföra möten och 
resor på ett sådant sätt som bidrar till att uppnå målet om miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt hållbar kommun. Kommunen ska vara ett föredöme för andra 
organisationer. 
 
Policyn gäller anställda och förtroendevalda och omfattar möten och 
personresor i tjänsten.  
 

Personalutskottet föreslår 2014-11-11 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa policyn, för möten och resor.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa policyn, för möten och resor.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 28/15 
PU § 65/14 
PU § 50/14 14/KS0185  
Riktlinjer för bruttolöneavdrag för anställda inom Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bruttolöneavdrag är ett enkelt och mycket förmånligt sätt att finansiera en 
ögonoperation. Då betalar arbetsgivaren först behandlingen och gör därefter 
avdrag på bruttolön under en överenskommen tid. Det innebär ingen kostnad 
för arbetsgivaren. Beroende på skattenivån innebär det att man kan spara upp 
till 58 procent av operationskostnaden. 
 
Bruttolöneavdrag ska även gälla för fertilitetsbehandling.  
 

Personalutskottet beslutar 2014-11-11: 
 
att uppdra åt personalchefen att ta fram ett avtalsförslag/regelverk innefattande 
     bruttolöneavdrag gällande förmånlig finansiering av ögonoperationer och  
     fertilitetsbehandling. 
 

Personalutskottet behandling 2014-12-09 
 
Torsås kommun arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare. Att arbeta 
med erbjudande kring personalvårdande förmåner är ett sätt att stärka sin 
position, för såväl befintliga som kommande medarbetare. Arbetsgivaren har 
fått önskemål från personal om att kunna få privat hälso- och sjukvård mot 
bruttolöneavdrag. Önskemålen handlar främst om synfelsbehandlingar. 
 
Förslag på riktlinjer för bruttolöneavdrag för anställda inom Torsås kommun 
samt avtal om behandling gällande privat hälso- och sjukvård föreligger. 
 

Personalutskottet föreslår 2014-12-09 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna och anta upprättat förslag på riktlinjer för bruttolöneavdrag för  
     anställda inom Torsås kommun samt upprättat avtal om behandling 
     gällande privat hälso- och sjukvård. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och anta upprättat förslag på riktlinjer för bruttolöneavdrag för  
     anställda inom Torsås kommun samt upprättat avtal om behandling 
     gällande privat hälso- och sjukvård. 
----- 
Sändlista Kommunstyrelsen 
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KS § 29/15 
AU § 314/14 
AU § 231/14   14/KS0146 
Regelverk investeringsbidrag av mindre slag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-04-07 § 41 att godkänna upprättad policy för 
investeringsbidrag. 
 
Policy för investeringsbidrag föreligger. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-02: 
 
att uppdra åt kommunchefen och bildningschefen att tillsammans samman- 
     ställa ett upplägg gällande investeringsbidrag innefattande att en förvaltning  
     hanterar kommunens samtliga bidrag. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Investeringsbidraget avser att stödja föreningar som driver samlingslokal, egen 
eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning eller kultur- och hembygds-
anläggning inom Torsås kommun. Bidraget avser ny-, om- och tillbyggnad av 
föreningsdrivna anläggningar, omfattande reparationer av lokaler, energi-
sparåtgärder, utrustning och inventarier. 
 
Kommunchef Jan Darrell och bildningschef Håkan Petersson redovisar ett 
förslag på policy för investeringsbidrag samt en konsekvensanalys.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18: 
 
att policyn gällande investeringsbidrag kompletteras med föreningarnas egna 
     insatser. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-01-27 
 
Reviderat förslag till investeringsbidrag av mindre slag föreligger från Karin 
Seebass. 
 
Förslaget är kompletterat med att Föreningen ska medfinansiera investeringen 
med minst en tredjedel av eget ideellt arbete eller egna medel. Värdet av ideell 
arbetsinsats räknas med 200 kronor per beräknad ideellt utförd arbetstimme. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 29/15, Regelverk investeringsbidrag av mindre 
slag 
 
Kommunchefen redovisar beredingen av hela ärendet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och fastställa, upprättat regelverk gällande investeringsbidrag av 
     mindre slag, 
 
att bildningsnämnden ges uppdraget att besluta i samtliga ärenden som rör 
     investeringsbidrag av mindre slag, 
 
att med uppdraget att besluta om investeringsbidrag följer samtliga i budget 
    avsedda kommunala medel. 
----- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KS § 30/15 
AU § 334/14 
KS § 213/14 
AU § 247/14 
AU § 178/14 14/KS0168  
Offentlig utsmyckning på nybyggnationer inom Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att ärendet gällande offentlig konst i Kalmar län – policy och 
riktlinjer kom frågan upp gällande offentlig utsmyckning på nybyggnationer 
inom Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-09-16 § 247 att frågan gällande 
konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av kommunens fastigheter, lämnas 
till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-09-30: 
 
att kommunstyrelsen ställer sig positiva till offentlig utsmyckning på 
     nybyggnationer inom Torsås kommun samt 
 
att inhämta synpunkter samt förslag på investeringskostnadens storlek från  
     bildningsnämnden. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-12-02 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10 § 98 att 1 procent-regeln bör användas 
vid offentlig utsmyckning på nybyggnationer inom Torsås kommun upp till ett 
investeringsbelopp på 10 mkr. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att 1 procent-regeln bör användas vid offentlig utsmyckning på nybyggnationer 
     inom Torsås kommun upp till ett investeringsbelopp på 10 mkr. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att 1 procent-regeln bör användas vid offentlig utsmyckning på nybyggnationer 
     inom Torsås kommun upp till ett investeringsbelopp på 10 mkr. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 31/15 
AU § 337/14   14/KS0032 
Anmälan till vårens Medborgarundersökning 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Totalt har 257 av Sveriges kommuner deltagit hittills och 233 av dem mer än 
en gång. Hösten 2014 deltog 73 kommuner vilket var ett rekord i antalet 
anmälda kommuner i en undersökningsomgång. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas 
kommunens egna resultat samt jämförelse med samtliga deltagande kommuner 
och även jämförelse med kommuner i olika storleksklasser.  
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. 
 
Sista dagen för anmälan till vårens undersökning är 2015-02-20 och för att 
beställa tilläggsfrågor är sista dagen 2015-02-02. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå i vårens Medborgarundersökning 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå i vårens Medborgarundersökning 2015. 
-----  
Sändlista 
SCB 
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KS § 32/15 
AU § 338/14 
AU § 102/14 14/KS0076 
Google kalender 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S vill i en skrivelse få kalendern från Google kopplad till 
kommunens evenemangskalender så att invånarna kan ladda ner informationen 
till sina privata Google/Outlook-konton. 
 
Enligt kultur- och fritidsutskottet uppskattas kostnaden för önskad funktion till 
25 000 kronor. Funktionen kan då nyttjas av samtliga förvaltningar på Torsås 
kommuns hemsida. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-01: 
 
att med hänvisning till inkommen skrivelse inhämta synpunkter utifrån besöks- 
     näringen från kommunikationsansvarig, 
 
att därefter hänskjuta skrivelsen tills arbetet är klart med digitalisering av  
     handlingar. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-12-02 
 
Kommunikations- och turismansvarig Ann-Sofie Gränefält och kommunchef 
Jan Darrell svar på Roger Isberg, S skrivelse; 
 
Efter kontakt med övriga länskommuner visar att ingen annan har funktionen 
och ingen efterfrågar den. Detta överensstämmer med situationen i Torsås. 
 
Torsås kommun använder idag två kalenderfunktioner. Den som följer med 
kommunwebben levererad av Artisan och besöksnäringens evenemangs-
kalender som ingår i plattformen City Break. 
 
Föreslagen funktion bedöms kosta 25 000 kronor att inskaffa. Mot bakgrund 
av ovanstående föreslås beslutet avstås. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att inskaffa föreslagen funktion enligt Roger Isberg, S skrivelse 
     med hänvisning till svaret från kommunikations- och turismansvarig och 
     kommunchefen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 32/15, Google kalender 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå i nuläge från att inskaffa föreslagen funktion enligt Roger Isberg, S 
     skrivelse med hänvisning till svaret från kommunikations- och turism- 
     ansvarig och kommunchefen, 
 
att vid upphandling få en samordning av samtliga webb-plattformar i 
     kommunen,  
 
att kommunikations- och turismansvarig kommer till kommunstyrelsen och 
     redovisar alternativa nya webb-plattformar . 
-----   
Sändlista 
Kommunikations- och turismansvarig 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden, För kännedom 
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KS § 33/15 
AU § 8/15 
AU § 286/14   14/KS0172  
LOVA projekt Magasinera – fördröja – ett helhetsgrepp ut med 
Torsåsån (Ådala till Almäng) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöinspektör Pernilla Landin informerar om vilka positiva effekter projektet 
innebär både vattenmässigt och samhällsmässigt i LOVA-projektet 
Magasinera – fördröja – ett helhetsgrepp ut med Torsåsån (Ådala till Almäng). 
 
Samverkan: 
 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Miljö, plan och tekniska, gata/park, kommunledningskontoret 
Markägare 

 Länsstyrelsen 

 Vattenrådet, kustmiljögruppen med flera. 
 
Uppdragstagare; Vatten och Samhällsteknik AB 
Projektledare; Pernilla Landin. 
Efter uppdragets avslut övergår det till tekniska nämnden. 
 
Uppdraget till Vatten och Samhällsteknik AB;  
 

 Övergripande plan 

 Detaljprojektering. 
 
I maj 2014 fick vi genom en LOVA ansökan gällande att minska närings-
halterna och öka den biologiska mångfalden i Torsåsån (Bruatorpsåns 
avrinningsområde), sträckan mellan Ådala och Almäng del av Torsås 9:1 och 
Torsås 2:42). En sträcka som ringlar sig igenom Torsås samhälle.  
 
Förutom att se till att magasinera mer vatten och se till att det finns 
översvämningsytor så kommer redan planerade åtgärder på land ingå samt 
planering för att tillgängliggöra området samt skapa en funktionell (ur vatten 
och miljö hänseende) samt samhällsnytta och dagvattenhänseende.  
 
LOVA projektet sträcker sig fram till december 2015. Under 2015 kommer 
flera våtmarker och ett tvåstegsdike anläggas, vid Ödet kommer ekar huggas 
fram. Planering för att tillgängliggöra området med spångar, bro och bänkar 
och viss plantering.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 33/15, LOVA projekt Magasinera – fördröja – ett 
helhetsgrepp ut med Torsåsån (Ådala till Almäng) 
 
Under projekttiden kommer vattendragsvandringar hållas samt ett antal 
informationsskyltar kommer att sättas upp i området. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
 
att notera informationen gällande LOVA projekt Magasinera – fördröja – ett  
     helhetsgrepp ut med Torsåsån (Ådala till Almäng).  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20 
 
Projektet innebär att en plan för vatten och natur framställs där fokus ligger på 
att reducera näringsläckaget i våra vatten samt öka den biologiska mångfalden i 
vatten och i naturmiljön i åtgärdsområdet. Samtidigt kopplas tillgänglighet till 
området detta ökar möjligheten till friluftsliv, rekreation och ger en positiv 
samhällsutveckling till Torsås samhälle. 
 
Projektet har utvecklats från att omfatta små vattenåtgärder och en tydlig natur 
och tillgänglighetsfokus till att nu även omfatta mer längsiktiga vattenåtgärder. 
 
Projektet ska vara slutfört december 2015. 
 
För att kunna driva projektet vidare krävs besked om marken Torsås 9:1 får 
användas enligt helhetsplanen. Därför beslutar bygg- och miljönämnden 2014-
12-16 § 113 om tillträde till Torsås 9:1 enligt framtaget förslag. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-01-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna tillträde till Torsås 9:1 enligt framtaget förslag för fortsatt arbete 
     med LOVA-projektet Magasinera – fördröja – ett helhetsgrepp.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna tillträde till Torsås 9:1 enligt framtaget förslag för fortsatt arbete 
     med LOVA-projektet Magasinera – fördröja – ett helhetsgrepp.  
----- 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 34/15 
AU § 9/15 
KS § 17/15   15/KS0015  
Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-01-12: 
 
att nytt förslag gällande ordning för inkallande av ersättare i nämnder och 
     styrelser redovisas i arbetsutskottet 2015-01-20.  

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2007-03-28 § 20 gällande ordning för 
     inkallande av ersättare i nämnder och styrelser. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-12 
 
Förslag på Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser; 
 
1.  I första hand den personliga ersättaren, 
 
2.  I andra hand inkallas ersättare från samma parti, 
 
3.  I tredje hand, om det gäller ledamot från ”majoritetsgruppen” (S, V, M, FP, 
    KD, MP) inkallas ersättare från den denna grupp efter åldersordning, med 
    yngst i första hand. När det gäller ”oppositionspartierna”(C och SD) inkallas 
    ersättare från dessa grupper, med yngst i första hand, 
 
4. I fjärde hand inkallas ersättare från annat parti efter åldersordning med yngst  
    i första hand. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-01-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ersättare i kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder och styrelser, 
     för vilka bestämmelserna i kommunallagen 5 kap 12-17 §§ är tillämpliga, ska 
     inkallas, enligt redovisat förslag. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 34/15, Ordning för inkallande av ersättare i 
nämnder och styrelser 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ersättare i kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder och styrelser, 
     för vilka bestämmelserna i kommunallagen 5 kap 12-17 §§ är tillämpliga, ska 
     inkallas, enligt redovisat förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 35/15 
AU § 12/15 
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 § 35/15, Rådgivningsrapport – Belysning av det 
administrativa stödet ur ett centraliserat och decentraliserat 
perspektiv 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-11-25: 
 
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.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20 
 
Förslag daterat 2014-12-09 på organisatorisk lösningar som bedöms ge bäst 
struktur åt de funktioner uppdraget avser föreligger från kommunchefen och 
ekonomichefen. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M, Martin 
Kirchberg, SD och Christofer Johansson, C yrkar att i kommunchefen och 
ekonomichefens förslag tas texten ”att överlåta det renodlade växelarbetet på annan 
kommun” bort. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att i 
kommunchefen och ekonomichefens förslag tas texten ”att överlåta det renodlade 
växelarbetet på annan kommun” bort. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-01-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchefen, samt via bolagens styrelser till VD, att se över 
     och finna förslag på administrativa samordningar mellan bolagen och 
     kommunstyrelsens förvaltning,  
 
att i kommunchefen och ekonomichefens förslag tas texten ”att överlåta det  
     renodlade växelarbetet på annan kommun” bort. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att nuvarande centraliserad organisation inom ekonomifunktionen bibehålls, 
 
att nuvarande centraliserad organisation inom personalfunktionen bibehålls, 
  
att samverkansmöjligheterna fortsätter med Kalmar kommun när det gäller IT-
funktionen,  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 35/15, Rådgivningsrapport – Belysning av det 
administrativa stödet ur ett centraliserat och decentraliserat 
perspektiv 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram en samverkansform för att minska 
     sårbarheten inom nämnadministrationen, 
 
att avstå från att överlåta växelarbetet i Torsås kommun på annan kommun, 
  
att uppdra åt kommunchefen, samt via bolagens styrelser till VD, att se över 
     och finna förslag på administrativa samordningar mellan bolagen och 
     kommunstyrelsens förvaltning,  
----- 
Sändlista  
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
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KS § 36/15 
AU § 15/15 14/KS0160 
Utställning, detaljplan för del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planens syfte är att ändra ”del av Ragnabo 3:28” från parkmark till bostads-
mark. Detta möjliggör 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. I detaljplaneprocessen prövas lämpligheten av den 
föreslagna åtgärden. 
 
Förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen. 
Ett genomförande av planeringen bedöms inte medföra betydande påverkan 
på miljö, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser 
varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats. En separat checklista 
för behovsbedömning av MKB finns tillgänglig. 
 
Synpunkter ska lämnas senast 2014-01-09 till bygg- och miljönämnden. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-01-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger på detaljplanen för del av Ragnabo 3:28.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger på detaljplanen för del av Ragnabo 3:28.  
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 37/15 
AU § 16/15 14/KS0207 
Kalmar Science Park Incubator 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår eftersom arbetsutskottet beslutar 2015-01-20 att ställa sig 
positiva till att Torsås Företagscentrum tecknar avtal med Kalmar Science Park 
Incubator samt att bjuda in Tuulikki Åkessontill kommunstyrelsen 2015-03-31 
för en information om Torsås Företagscentrums verksamhet. 
-----  
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KS § 38/15 
AU § 17/15 
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 2014-12-15: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-01-20 och i kommunstyrelsen 
     2015-01-27.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
 
att invänta med beslut till kommunstyrelsen 2015-01-27, där Lisa Wälitalo 
     kommer att informera mer om ärendet. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-01-27 
 
Lisa Wälitalo som informerar i ärendet kan ta samordning/projektledning för 
Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att teckna avtal om Hållbar kommunutveckling med Blekinge Tekniska  
     Högskola, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor och kommunchef Jan Darrell  
     att underteckna avtalet, 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta en genomförandeplan/handlings-  
     plan för projektet. 
-----  
Sändlista 
Blekinge Tekniska Högskola 
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KS § 39/15 
AU § 19/15 15/KS0018 
Funktionellt prioriterat vägnät 
 
Ärendebeskrivning 
 
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för 
nationell och regional tillgänglighet, bland annat för att vara förberedda inför 
kommande åtgärdsplaneringar. 
 
Målet med det funktionellt prioriterade statliga vägnätet är att; 
 

 Skapa samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional 
tillgänglighet 

 Skapa en gemensam plattform för att främja grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet 

 Bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar (ensa och rensa 
bland tidigare utpekanden). 

 
Tekniska nämnden beslutar 2014-12-16 § 91 att anta upprättat yttrande 
avseende funktionellt prioriterat vägnät och överlämna det till 
kommunstyrelsen som svar på remissen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-01-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2014-12-16 § 91 och överlämna 
     det till Trafikverket som svar på remissen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2014-12-16 § 91 och överlämna 
     det till Trafikverket som svar på remissen. 
----- 
Sändlista 
Trafikverket 
 
  
 

 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 35 av 60   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-01-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 40/15 
AU § 343/14   14/KS0180 
Delårsrapport 2014, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Resultatet per 2014-08-31 uppgår till plus 13,9 mkr samtidigt som helårs-
prognosen kalkyleras till plus 1,0 mkr.  
 
Inom verksamheterna finns större budgetavvikelser men precis som 
föregående år uppväger delvis låga kostnader, avseende interkommunala 
ersättningar, de större underskotten inom enheterna. 
 
Revisorerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund bedömer; 
 

 att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed, 

 att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens 
resultat och ställning per den 31 augusti. Redovisningsprinciperna är 
huvudsakligen samma som i årsredovisningen, 

 att resultatet i delårsrapporten är förenligt med det finansiella mål som 
direktionen beslutat, 

 att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de verksamhetsmål 
som direktionens beslutat, 

 att resultatet i årsprognosen (1 mkr) pekar mot en ekonomi i balans för 
räkenskapsåret, 

 att delårsrapporten uppfyller syftet att ge medlemskommunernas kommun-
fullmäktige underlag för styrning, ledning och kontroll över den 
kommunala verksamheten. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2014 och notera revisionsrapporten gällande 
     Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2014 och notera revisionsrapporten gällande 
     Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 41/15 
AU § 348/14   14/KS0182  
Slutrapport – Service skapar tillväxt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Joanna Kohnen redovisar resultat av förstudie – Service skapar tillväxt. 
 
Under januari 2014 har Bergkvarabor, företagare och föreningar bjuds in för 
att tycka till om sina intressen och behov att utveckla serviceutbytet i 
Bergkvara.  
 
Förstudieprojektet syftade till att undersöka om det fanns behov och intresse 
att utveckla en så kallad Servicepunkt i byn. Förslagvis utsågs området kring 
kornsingen, där Kungsvägen ((E22) och Torsåsvägen möts, som utgångspunkt 
för en möjlig servicepunkt. Många förslag och idéer har inkommit. 
 
En servicepunkt är en lokal och central mötesplats som inhyser viktiga service-
funktioner. 
 
I denna förstudierapport har de mest återkommande idéerna sammanfattats till 
överskådliga och hanterbara förslag på åtgärder. Förstudien presenterar 
Bergkvarabornas åsikter och idéer som en balansgång mellan behov och önske-
mål, framgångsfaktorer och hinder för den möjliga etableringen av 
”Servicepunkt Bergkvara” för att gynna tillväxt och gagna en levande 
landsbygd. 
 
Slutsats: 
 

 intresseföreningar finns av en anledning, 

 butiken – utbud och efterfrågan, 

 företag beroende av post och logistik, 

 attraktiv miljö, 

 service täcker ett socialt behov, 

 utveckling av befintlig service, 

 samverkan och engagemang. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att se över förutsättningarna för 
     att förbättra utemiljön i vägkrysset Torsåsvägen – Kungsvägen – Storgatan i  
     Bergkvara, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 41/15, Slutrapport – Service skapar tillväxt 
 
att överlämna rapporten – Service skapar tillväxt till kommunstyrelsen för god- 
     kännande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna rapporten – Service skapar tillväxt. 
-----  
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KS § 42/15   14/KS0150  
Utställning, Avfallsplan 2015-2022, KSRR 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR har utökats med en ny medlem från 
och med 2015-01-01, Oskarshamns kommun, som föranleder att revidera 
avfallsplanen 2014-2020 för KSRR. Mål och åtgärder i den nya avfallsplanen 
2015-2020 är i stort sett identiska efter revideringen.  
 
Inom KSRR finns idag ett väl utbyggt insamlingssystem innefattande bland 
annat återvinningscentraler för grovavfall och farligt avfall som fastighetsnära 
insamling i många lägenhetsområden med mera. KSRR har goda 
organisatoriska förutsättningar samt resurser för att arbeta med information 
och utveckling där lokala föreskrifter och taxor ger ett bra stöd i arbetet. 
 
Genom den nya avfallsplanen vill KSRR skapa förutsättningar för en 
kontinuerlig avfallsplaneringsprocess och fortsatt arbete i riktning mot en 
hållbar utveckling. 
 
Yttrande på utställningen skickas senast 2015-01-31 till KSRR. 
 
Samhällsförvaltningen genom Jan Anderssons förslag till yttrande daterat  
2015-01-19 föreligger. Med anledning av tidigare lämnat yttrande över den nya 
renhållningsordningen inför kommande utställning och KSRR därefter till viss 
del ändrat förslaget, föranleder avfallsplan 2015-2022 inge ytterligare 
synpunkter. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig bakom Jan Anderssons förslag och översända det till KSRR som 
     yttrande på utställning av avfallsplan 2015-2022. 
-----  
Sändlista 
KSRR 
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KS § 43/15 
AU § 339/14 
KF § 127/13   13/KS0144 
Medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jens Johansson, Bergkvara gällande 
trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara.  
 
Vägen är väldigt smal och sikten är bitvis helt skymd. Trots detta kör bilar, 
bussar, lastbilar med flera förbi i hastigheter avsevärt högre än tillåtna 50 km 
per timme.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-16: 
 
att överlämna medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara 
     till tekniska nämnden/trafiknämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-12-02 
 
Trafikverket är väghållare för Malmgatan (lv527) och medborgarförslaget har 
översänts till Trafikverket för synpunkter. 
 
Trafikverket svarar att övervakning av regelefterlevnad av bland annat 
hastigheten är en polisiär fråga. Oavsett åtgärder går det aldrig att bygga bort 
alla hastighetsöverträdare. 
 
Malmgatan hade 2003 knappt 300 fordon per dygn. Trafiken ökar generellt 
med lite dryga procenten per år och därför bedömer Trafikverket att trafiken 
har ökat något men att den fortfarande bör ligga en bra bit under 500 fordon 
per dygn som medelnivå för året. 
 
Trafikverket menar att det är en smal väg, knappa 5 meter mestadels, som inte 
inbjuder till några högre hastigheter och det är övervägande majoriteten 
boende som trafikerar vägen. 
 
Eventuella åtgärder på vägen ska hanteras i den regionala trafikplanen 
tillsammans med andra angelägna åtgärder i länet. Trafikverket bedömer att det 
komma att bli svårt att få stöd för hastighetsdämpande åtgärder på vägen. 
 
Som alternativ till hastighetsdämpande åtgärder kan en ansökan om hastighets-
sänkning göras hos Länsstyrelsen. Frågan remissas då till kommun, polis samt 
Trafikverket. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 43/15, Medborgarförslag – Trafiksituationen på 
Malmgatan i Bergkvara 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-10-21 § 71 att medborgarförslaget lämnas 
utan åtgärd. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara med  
     hänvisning till Trafikverkets synpunkter, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara med  
     hänvisning till Trafikverkets synpunkter, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 44/15 
AU § 340/14 
KF § 101/14   14/KS0158 
Medborgarförslag – Rensmuddring vid Norra Kajen i Bergkvara 
hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johnny Andersson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
rensmuddrar vid Norra Kajen nedanför Sjöfartsmuseet. Det vill säga bort-
tagning av uppgrundning 3,4 m (sjökort 713) och återställning till de ramade 
4,3 m som rådde enligt äldre sjökort.  
 
Uppgrundingen borde vara av arten lättare massor och muddringen föreslås att 
göra i samband med arbetena i småbåtshamnen då tillstånd finns för 
dumpning. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-22: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Rensmuddring vid Norra Kajen i  
     Bergkvara hamn 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 förbundet tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-12-02 
 
Norra Kajen är inte längre en handelshamn. Det angivna djupet på 3,4 meter 
bedöms som tillräckligt för fritidsbåtar. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-10-21 § 72 att medborgarförslaget lämnas 
utan åtgärd. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Rensmuddring vid Norra Kajen i Bergkvara hamn 
     med hänvisning till att Norra Kajen inte längre är en handelshamn, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 44/15, Medborgarförslag – Rensmuddring vid 
Norra Kajen i Bergkvara hamn 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Rensmuddring vid Norra Kajen i Bergkvara hamn 
     med hänvisning till att Norra Kajen inte längre är en handelshamn, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 45/15 
AU § 324/14 
KS § 86/13 
AU § 87/13 
KF § 25/13   13/KS0042 
Motion – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida 

 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kallelsen i PDF-format inför 
styrelse, utskott och nämndsmöte sätts in på kommunens hemsida.  
 
Att ge större öppenhet mot kommuninvånare och öka småpartiers insyn i det 
politiska arbetet vill Roger att vi inför ”Kallelse i PDF-format inför styrelse, 
utskott och nämndsmöte” på kommunens hemsida. 
 
Refererar till Kalmar kommuns hemsida. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-03-05 
 
Svar på motionen - Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida: 
 
Arbete pågår med att införa läsplattor i första hand till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för att minska pappersflödet. Det innebär att kallelse och 
handlingar kommer att översändas elektroniskt och ett eventuellt införande av 
handlingar på kommunens hemsida får ske då. 
 
Kommunchefen, nämndernas sekreterare, IT-personal och arkivansvarig har 
varit på studiebesök i Nybro och Kalmar kommun och sett hur de arbetar där. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-26 kommer Nybros vice 
ordförande i kommunstyrelsen, förvaltningssekreteraren och administrative 
chef att informera hur det fungerar för en förtroendevald. 
 
Ledamot Lars Sjöholm, MP hemställer i en motion till kommunfullmäktige att 
de småpartier som inte är representerade i de större nämnderna (nio och 
elvamanna nämnderna), ska i demokratins namn ha möjlighet att bli kallad till, 
kunna närvara vid och få protokoll från nämndssammanträdena. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 45/15, Motion – Kallelse i PDF-format på 
kommunens hemsida 
 
Motionen kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde  
2013-02-26.  
 
Med anledning av att arbete pågår dels med elektronisk hantering av handlingar 
samt med motionen från Miljöpartiet avslå Roger Isbergs motion. 
 
Härmed anses motionen besvarad. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-03-15 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat svar på motionen och avslå motionen, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-03-26: 
 
att beslut på motionen - Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida 
     lämnas efter att pågående utredning angående elektroniska handlingar är  
     avslutad. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-11-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att arbetet med elektroniska handlingar har påbörjats i kommunstyrelsens 
     arbetsutskott samt  
 
att under 2015 kommer övriga nämnderna att påbörja arbetet med elektroniska 
     handlingar, 
 
att kallelse/kungörelse från arbetsutskottet, kommunstyrelsen samt kommun- 
     fullmäktige förs in på kommunens hemsida, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 45/15, Motion – Kallelse i PDF-format på 
kommunens hemsida 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Kallelse i PDF-format på kommunens hemsida, 
 
att kallelse/kungörelse från arbetsutskottet, kommunstyrelsen samt kommun- 
     fullmäktige förs in på kommunens hemsida samt 
 
att uppmana övriga nämnder att göra detsamma,  
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 46/15 
AU § 341/14 
KF § 67/14   14/KS0099 
Motion – Uppföra ramper för skateboard 
 
Ärendebeskrivning 
 
Moderaterna i Torsås hemställer i en motion att kommunfullmäktige ger 
bildningsnämnden i uppdrag att ta fram planer för att uppföra ramper för 
skateboard på lämpliga platser i kommunen. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-09: 
 
att överlämna motion – Uppföra ramper för skateboard till bildningsnämnden 
     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 2014-12-02 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10 § 97 att hänskjuta ärendet till framtida 
arbete kring utformning av Torskolans utemiljö. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Uppföra ramper för skateboard, och hänskjuta den till  
     framtida arbete kring utformning av Torskolans utemiljö, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionen – Uppföra ramper för skateboard hänskjuts till framtida arbete 
     kring utformning av Torskolans utemiljö, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 47/15 
AU § 342/14 
KF § 75/14   14/KS0138 
Motion – Turism och trivselfaktorer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kommunstyrelsen tar fram en 
handlingsplan för utveckling av kommunala möjligheter för turism och därav 
även öka trivselfaktorerna/möjliga aktiviteter för invånarna, så väl fastboende 
som sommarboende. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-08-04: 
 
att överlämna motion – Turism och trivselfaktorer 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 2014-12-02 
 
Kommunikations- och turismansvarig Ann-Sofie Gränefält och kommunchef 
Jan Darrell svar på motionen gällande turism och trivselfaktorer;  
 
En arbetsgrupp med företagare inom turismnäringen samt med kommunens 
turismansvarige som sammankallande arbetar för närvarande med en turism-
strategi. I denna ska det ingå en behovsanalys om destinationsutveckling i 
Torsås kommun. 
 
I dagsläge saknas tillräckligt underlag för att påbörja arbetet med en konkret 
handlingsplan för besöksnäringen men förbättringsarbeten sker fortlöpande av 
det som redan finns. En tydligare analys av riktning och omfattning kommer 
att finnas med i den ovan nämnda turismstrategin. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 47/15, Motion – Turism och trivselfaktorer 
 
Arbetsutskottet föreslår 2014-12-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Turism och trivselfaktorer med hänvisning till  
     kommunikations- och turismansvarige och kommunchefens svar på  
     motionen,  
 
att motionen härmed, anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionen – Turism och trivselfaktorer hänvisas till pågående arbete med en 
     turismstrategi,  
 
att motionen härmed, anses besvarad. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 48/15 
AU § 4/15   14/KS0044 
Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2014  
 
Ärendebeskrivning 
 
I mars 2014 beslutade kommunstyrelsen att kommunen ska erbjuda ungdomar 
feriearbete under sommaren 2014. Åldern på ungdomarna är 17 och 18 år eller 
att de går i särskola. Budget för detta 180 000 kronor. 

 
Antal sökande var uppdelade per födelseår enligt nedan: 
1995, 2 stycken (tjejer)  
1996, 19 stycken (11 tjejer och 8 killar)  
1997, 29 stycken (23 tjejer och 6 killar) 
1999, 1 styck (tjej) 
 
Totalt: 51 stycken ansökningar  

 
Utav dessa meddelade två stycken att de fått andra sommarjobb och tackade 
därför nej till kommunalt feriearbete och två stycken har inte rätt förut-
sättningar.  
Eftersom det var flera sökande än vad det finns platser till så fick inte åtta 
stycken jobb i år. Det var nio killar och trettio tjejer som fick feriearbete och 
utav dessa var det två stycken som går på särskolan 
 
Antal arbetade timmar och kostnad:  

 
1995      60 timmar x 60 kronor                        =   3 600 kronor 
1   
 
1996      360 timmar x 60 kronor                        =  21 600 kronor 
10      240 timmar x 80 kronor  =  19 200 kronor
      12 timmar OB veckoslut x 48:30 =       579:60   

 
1997       1 127 timmar x 50 kronor =   56 350 kronor 
28       540 timmar x 70 kronor  =   37 800 kronor 

      171 timmar OB veckoslut x 48:30 =     8 259:30 
     

      Summa                        = 147 388:90 
      PO-avgift 21,29 %                       =   31 379:10 

 
Total kostnad    =  178 768 kronor 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 48/15, Redovisning av kommunala feriearbeten 
för skolungdomar 2014 
 
Arbetsutskottet föreslår 2015-01-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2014, 
 
att erbjuda skolungdomar kommunala feriearbeten under sommaren 2015, 
 
att uppmana förvaltningarna att ta fram förslag på sysselsättning inom  
     respektive förvaltning som kan erbjudas skolungdomarna, 
 
att förslagen överlämnas snarast till Carina Johansson på löneavdelningen. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att en ramjustering om 180 000 kronor görs från socialnämndens budget till 
     kommunstyrelsens budget, för handläggning av kommunala feriearbeten till  
     skolungdomar under sommaren 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2014, 
 
att erbjuda skolungdomar kommunala feriearbeten under sommaren 2015, 
 
att uppmana förvaltningarna att ta fram förslag på sysselsättning inom  
     respektive förvaltning som kan erbjudas skolungdomarna, 
 
att förslagen överlämnas snarast personalavdelningen. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att en ramjustering om 180 000 kronor görs från socialnämndens budget till 
     kommunstyrelsens budget, för handläggning av kommunala feriearbeten till  
     skolungdomar under sommaren 2015. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 49/15 
AU § 14/15 14/KS0211 
Revisionsrapport – Granskning av flyktingmottagandet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår med anledning av att arbetsutskottet beslutar 2015-01-20  
att inhämta svar på revisionsrapporten från bildningsnämnden och social- 
nämnden. 
-----  
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KS § 50/15 
AU § 20/15 
AU § 303/14 14/KS0179 
Översiktsplan och VA-plan 2014, Mörbylånga kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samrådsredogörelse och granskningsförslag till översiktsplan och VA-plan 
2014 för Mörbylånga kommun föreligger för granskning och synpunkter fram 
till och med 2014-12-29. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04: 
 
att inhämta synpunkter på översiktsplan och VA-plan 2014 för Mörbylånga  
     kommun från bygg- och miljönämnden. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2014-12-16 § 110 antar förslag till yttrande 
gällande översiktplan och VA-plan för Mörbylånga kommun och översänder 
det till Mörbylånga kommun. 
 

Arbetsutskottet förslår 2015-01-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera bygg- och miljönämndens beslut 2014-12-16 § 110 gällande 
     översiktsplan och VA-plan för Mörbylånga kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera bygg- och miljönämndens beslut 2014-12-16 § 110 gällande 
     översiktsplan och VA-plan för Mörbylånga kommun. 
----- 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden  
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KS § 51/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Möte med representanter för Bergkvara Hamn & Stuveri AB, 2015-01-26. 

 Möte med representanter för Arbetsförmedlingen 2015-01-27. 

 Möte med representanter för Sparbanksstiftelsen Kronan 2015-01-27. 

 Bredband i kommunal regi, Högsby 2015-02-17. 

 Skanova 2015-02-10. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 52/15   15/KS0037  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2014-11-18 och 2014-12-02, personalutskottet 
2014-12-09. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 52/15   15/KS0003  
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S efterhör om att få medverka vid 
ledarprogram för toppolitiker i Stockholm som anordnas av Sveriges 
kommuner och landsting. 
 

 25-26 mars – uppdraget och omvärlden 

 7-8 maj – Samspel och kommunikation 

 20-21 augusti – Det politiska ledarskapet 

 8-9 oktober – Styrning och ledning 

 Sista anmälningsdag 2015-02-09. 
 

Yrkande, proposition och votering 
 
Christofer Johansson, C yrkar att det är Socialdemokratiska arbetarpartiet som 
gav Henrik Nilsson Bokor, S sin position och inte Torsås kommun. Därav ska 
Socialdemokratiska arbetarpartiet betala utbildningen och inte Torsås 
kommuns skattebetalare.  
 
Enligt begäran från Kent Freij, SD ajourneras sammanträdet mellan 19.17 – 
19.20 innan kommunstyrelsen återupptar förhandlingarna. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om bifall till konferensen och Christofer 
Johanssons, C yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att bifalla till 
medverkan i konferensen varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt bifall till medverkan och nej = enligt Christofer 
Johanssons, C yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat 
att bifalla till medverkan vid ledarprogram för toppolitiker i Stockholm som 
anordnas av Sveriges kommuner och landsting. 
  

Fortsättning 
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Fortsättning § 52/15, Kurser och konferenser 
 
Omröstningslista nummer 1   
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S   X      

Susanne Johansson S  X   

Lena Gustafsson V  X   

Mona Magnusson M    X    

Johan Petersson FP  X   

Sten Bondesson C Åsa Haglund-Rosenborg, C  X  

Marcus Johansson C Linda Eriksson, C  X  

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD Nicklas Thorlin, SD   X   

Kent Freij SD    X  

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 6 5   

 
Reservation 
 
Christofer Johansson, Åsa Haglund – Rosenborg och Linda Eriksson samtliga 
C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anmäla ordförande Henrik Nilsson Bokor, S till konferensen –  
     Ledarprogram för toppolitiker. 
-----  
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KS § 53/15   14/KS0165  
Representant till Hjälpmedelsnämnden 2015-2018 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att utse följande ledamot och ersättare till Hjälpmedelsnämnden; 
 

Ordinarie Ersättare 
 
S Henrik Nilsson Bokor M Mona Magnusson 
  Solvägen 10   Appleryd 110 
 385 51 SÖDERÅKRA   385 93 TORSÅS 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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VB § 54/15   14/KS0165    
Revisorer till Hjälpmedelsnämnden 2015 – 2018 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse: 
 
Ordinarie 
 
S Kerstin Hansson 
 Lövstigen 6 
 385 97 SÖDERÅKRA 
  
M Solveig Johansson 
 Djursviksvägen 49 
 385 97 SÖDERÅKRA 
  
C Ronny Ramberg 
 Ekaryd 401 
 385 94 BERGKVARA 
  
C Roland Sandholm 
 Kroka 507                
 385 97 SÖDERÅKRA   
  
SD Thomas Axelsson 
 Hamngatan 32 
 385 40 BERGKVARA 

 
Ordförande: Ronny Ramberg, C 
Vice ordförande: Kerstin Hansson, S  
 
att revisorerna avgör vem/vilka som ska revidera olika nämnder, bolag och 
     kommunalförbund. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 55/15   15/KS0035  
Informationsärende, Minnesanteckningar E22 – Bergkvara ÅVS 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar från mötet 2015-01-15 gällande E 22 – Bergkvara 
ÅVS. 
 
Minnesanteckningar daterade 2015-01-15 föreligger. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från mötet 2015-01-15 gällande E 22 – Bergkvara  
     ÅVS. 
-----  
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KS § 56/15   15/KS0011  
Finansiering av Toleransprojekt – Skolresa till Polen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Toleransprojektet – Skolresa till Polen har fortgått under några år och varit 
mycket uppskattat. Om detta ska kunna fortleva måste något göras snarast och 
inom Centergruppen är en enighet om att försöka göra något. 
 
Christofer Johansson, C föreslår att kommunstyrelsen medfinansierar hälften 
av kostnaden för Toleransprojekt – Skolresa till Polen. 
 
Syskonen Johanssons Stipendiefond har under åren 2012, 2013, 2014 bidragit 
med 75 000 kronor per år. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-03-25 § 62 att komplettera i Stipendiefondens 
stadgar, att fondens ändamål är att främja vård och fostran eller utbildning 
även gäller ungdomsgrupper under 18 år i samarbete med skolverksamheten i Torsås 
kommun. Ansökan om förändring i stadgarna överlämnas till Länsstyrelsen i 
Östergötland för godkännande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inhämta avkastningen för Syskonens Johanssons Stipendiefond samt  
 
att efterhöra med Länsstyrelsen i Östergötland var ärendet ligger gällande 
     komplettering i Stipendiefondens stadgar, 
 
att därefter återkomma med ärendet i arbetsutskottet. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 


