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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-02-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2015-02-24, 15.00 – 19.30   
  Sammanträdet ajourneras mellan 18.30 – 18.40.   
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Susanne Johansson, S 
 Lena Gustafsson, V 
 Staffan Kromnow, M tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M   
 Johan Petersson, FP    
 Sten Bondesson, C 
 Marcus Johansson, C     
 Christofer Johansson, C    
 Martin Kirchberg, SD 
 Kent Freij, SD 
    
  
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
    
   
Utses att justera Lena Gustafsson, V   
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2015-02-27  
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 57 - 80     

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

 Justerande Lena Gustafsson  

   

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2015-02-24 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-02-27  Datum för anslags 
nedtagande 

2015-03-23  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Per Olov Vickius, SD ej tjänstgörande ersättare 57 – 80 

Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare 57 – 80 

Sören Bondesson, S ej tjänstgörande ersättare 57 – 80 

Håkan Petersson, bildningschef 57 

Annika Placido, socialchef 57 

Kent Frost, ekonomichef 57 – 60 

Dan Sjöholm, controller 57 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 57 - 80  
 
§ 57 Månadsuppföljning januari 2015, socialnämnden och bildnings- 

nämnden 
§ 58 Samordning för asylsökande flyktingar 
§ 59 Nämnders och styrelsers verksamhetsplaner 
§ 60 Internbudget 2015, kommunstyrelsen 
§ 61 Revidering delegationsordning, kommunstyrelsen 
§ 62 Upphandling kajreparationen, Bergkvara hamn 
§ 63 Ansvarsfördelning gällande kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
§ 64 Möre hotell, simbadsavtal 
§ 65 Målningsarbete, lägenheten Olssonska gården 
§ 66 Ramp till blomsteraffären, Olssonska gården 
§ 67 Markförvärv, Bergkvara 2:33 
§ 68 Vård av gravplats i Torsås 
§ 69 Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under 

december 2014 
§ 70 Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal 2014 
§ 71 Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 2015 
§ 72 Ansvar för bidrag till samlingslokaler 
§ 73 Arbetsmiljöpolicy 
§ 74 Ledare- och medarbetarskapspolicy 
§ 75 Principbeslut angående ledighet för politiker som har partiell 
 Sjukersättning 
§ 76 Informationssäkerhetssamordnare och personuppgiftsombud för  
 Torsås kommun 
§ 77 Delgivning Folkmängdens utveckling i Kalmar län 
§ 78 Delgivning Årlig uppföljning av ersättningen från anslag 2:4 

krisberedskap 2014 
§ 79 Kommunledningen informerar 
§ 80 Anmälan arbetsutskottet 2015-01-20, 2015-02-03, personalutskottet 

2015-01-27, 2015-02-10 
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KS § 57/15   15/KS0010  
Månadsuppföljning januari 2015, socialnämnden och 
bildningsnämnden 

 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar ingen avvikelse mot budgeten. 
 
Controller Dan Sjöholm och socialchef Annika Placido redovisar en differens 
mot ram 2015, -4 956 tkr.  
 

 Budgetram 2014, 141 477 tkr 

 Nettokostnad 2014, 151 453 tkr 

 Budgetram 2015, 146 497 tkr 

 Differens mot ram 2015, -4 956 tkr. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av socialnämndens och 
     bildningsnämndens budget januari 2015. 
-----  
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KS § 58/15 
AU § 29/15 
AU § 13/15   15/KS0026  
Samordning för asylsökande flyktingar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Håkan Petersson informerar kort om den kommunala verk-
samheten med anledning av anläggningsboende för asylsökande flyktingar på 
före detta Möre hotell. 
 
Koordinater/samordnare Johan Ceedigh informerar om sina huvudsakliga 
arbetsuppgifter. Första uppgiften var att kartlägga de olika kontakterna. 
 
Verksamhetens framtidsmål är att bilda två arbetsgrupper kring asylsökande i 
Torsås kommun, en styrgrupp och en operativ verksamhetsgrupp.  
 
Syftet: 
 

 Lägesrapport 

 Ökat samarbete 

 Bättre insikt och förståelse för varandras profession 

 Punktinsatser 

 Gemensamma målsättningar och lösningar 

 Förebyggande arbete. 
 
Tjänsten som koordinater/samordnare upphör siste mars 2015.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
 
att notera informationen avseende asylsökande, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-02-03. 
 

Arbetsutskottet behandling 2015-02-03 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om arbetsfördelningen på ekonomi-
avdelningen gällande återsökning av kostnaderna.  
 
PwC kommunal sektor har beskrivit arbetet om hur arbetet med att ansöka om 
statliga ersättningar inom flyktingmottagandet bör fördelas inom kommunen. 
Frågan gäller i vilken omfattning uppgifter ska centraliseras. Det är lämpligt att 
en tjänsteman, i del av sin tjänst, får ett samordnande uppdrag gällande åter-
sökning. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 58/15, Samordning för asylsökande flyktingar. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-03: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att ta fram en redovisning av återsökningar 
     innefattande tjänsten samordnare för asylsökande flyktingar, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2015-02-24. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-02-24 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 

Ersättning för asylsökande barn i förskola och skola 
 
Schablonbelopp kronor per år 
 

 Barn i förskola, 39 800 

 Förskoleklass, 32 500 

 Grundskola/särskola, 63 800 

 Gymnasieskola och gymnasiesärskola, 72 500. 
 

Asylboende i Söderåkra 
 
Bokslut 2014, tkr 
 

 Intäkter 1 195 

 Personalkostnader 1 264 

 Övriga kostnader 266 

 Totalt -335 

 Ej sökt för koordinater/samordnare. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att förlänga tjänsten som koordinater/samordnare i sex månader, 
 
att tjänsten ligger kvar under bildningsnämndens ansvar. 
-----  
Sändlista  
Bildningsnämnden 
Personalavdelningen  
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KS § 59/15 
AU § 47/15 
AU § 22/15 
AU § 21/15   15/KS0031 
Nämnder och styrelsers verksamhetsplan 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens, bildningsnämndens, bygg- och miljönämndens och tekniska 
nämndens verksamhetsplaner för 2015 föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
 
att ärendet gällande nämnder och styrelsers verksamhetsplaner för 2015 
     återkommer i kommunstyrelsen 2015-02-24. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-02-24 
 
Genomgång av kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015, 
 
att överlämna kommunstyrelsens, socialnämndens, bildningsnämndens, bygg- 
     och miljönämndens och tekniska nämndens verksamhetsplaner för 2015 till  
     kommunfullmäktige för godkännande. 
-----   
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
 

 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 38   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-02-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 60/15 
AU § 23/15 
AU § 3/15   15/KS0017 
Internbudget 2015, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens internbudget för 2015. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
 
att ärendet återkommer för beslut i arbetsutskottet 2015-02-03 och i kommun- 
     styrelsen 2015-02-24.  
 

Arbetsutskottet behandling 2015-01-27 
 
Personalutskottet beslutar 2015-01-27 § 5 att tjänsterna inom personal- 
avdelningen ska redovisas i internbudgeten för 2015. 
 
Christofer Johansson, C meddelar att han inte kommer att ta ställning till några 
beslut vid dagens sammanträde utan inväntar sammanträffande med sin parti-
grupp. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar följande revidering och komplettering i intern-
budgeten för 2015: 
 

 10200 Kommunstyrelsen, 20 000 kronor 

 80017 Chefsutveckling, 100 000 kronor 

 81304 Bredband/kommunutveckling 633 000 kronor, efter beslut i 
kommunstyrelsen 

 Feriearbetande ungdom 2015, 20 000 kronor. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-02-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna reviderad och kompletterad internbudget 2015 för kommun- 
     styrelsen enligt Roland Swedestams, S yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 60/15, Internbudget 2015, kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-02-24 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Christofer Johansson, C yrkar att 58 000 kronor återförs till verksamhet 80017 
chefsutveckling. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S och 
Christofer Johansson, C yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att 
bifalla arbetsutskottets förslag.   

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överföra 415 000 kronor från verksamhet 220 näringslivsbefrämjande  
     åtgärder, till verksamhet 81304 bredband/kommunutveckling, 
 
att i övrigt godkänna reviderad och kompletterad internbudget 2015 för 
     kommunstyrelsen. 
 

Reservation 
 
Christofer Johansson, Marcus Johansson och Sten Bondesson samtliga C 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
-----  
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KS § 61/15 
AU § 24/15 
AU § 23/15 
KS § 255/14   14/KS0019 
Revidering delegationsordning, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S yrkar att punkt A:3 gällande kurser, konferenser, resor 
samt representation för ordförande och kommunchef upphävs och att ärendet 
återkommer i arbetsutskottet för en genomgång av delegationsordningen i sin 
helhet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Roland Swedestams, S yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-11-11: 
 
att upphäva punkt A:3 gällande kurser, konferenser, resor samt representation 
     för ordförande och kommunchef 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet för en genomgång av delegations- 
     ordningen i sin helhet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-02-03 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar följande revidering och komplettering i 
delegationsordning för kommunstyrelsen: 
 

 A:3: Kurser och konferenser, resor för kommunchefen, 1 – 2 dagar, 
verkställighetsbeslut kommunstyrelsens ordförande 
Kurser och konferenser, resor för kommunstyrelsens ordförande, 1 – 2 
dagar, verkställighetsbeslut kommunchefen. 

 A:4: Kurser, konferenser, resor samt representation för övrig personal,  
1 – 2 dagar, verkställighetsbeslut närmaste chef. 

 A:6: Tecknade avtal, verkställighetsbeslut två i förening. 

 D:1: Varuinköp till och med tio prisbasbelopp. 

 D:2: Över tio prisbasbelopp. 

 D:3: Tjänsteinköp till och med två prisbasbelopp. 

 D:4: Över två prisbasbelopp. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 61/15, Delegationsordning, kommunstyrelsen, 
revidering 
 

 G:10: Bidrag till samlingslokaler enligt riktlinjer. Tas bort om bidragen 
lämnas över till bildningsnämnden. 

 G:13: Utse personuppgiftsombud. Tas bort. 

 H:19: Förändring av befattningsbenämning, verkställighetsbeslut personal- 
utskottet.  

 I:5: Delegationsbeslut närmast chef. 
  
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet bifaller 
yrkandet. 
  

Arbetsutskottet föreslår 2015-02-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna reviderad och kompletterad delegationsordning för kommun- 
     styrelsen enligt Roland Swedestams, S yrkande, 
 
att uppdra åt ekonomichefen upprätta förslag på belopps- och tidsgräns när det 
     gäller tecknade av avtal. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att komplettera delegationsordningen med F:5 Grannemedgivande,  
    delegationsbeslut, kommunstyrelsens ordförande, 
 
att i övrigt godkänna reviderad och kompletterad delegationsordning för  
     kommunstyrelsen. 
-----  
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KS § 62/15   14/KS0043  
Upphandling kajreparation, Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om pågående upphandling av kaj-
reparation i Bergkvara hamn. 

 
Ärendet omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § OSL. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande pågående upphandling av kajreparation i 
     Bergkvara hamn. 
-----  
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KS § 63/15 
AU § 27/15 
AU § 325/14 
AU § 162/14 
AU § 145/14 
AU § 112/14   14/KS0024  
Ansvarsfördelning gällande kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S lyfter frågan gällande ansvarsfördelningen gällande 
kollektivtrafik/skolskjutstrafik. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-03-18 § 81 att bjuda in Hanna Grahn för en 
utvärdering av skolskjutstrafikens nyttjande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-01: 
 
att i samband med redovisning av skolskjutstrafikens nyttjande, lyfta frågan  
     gällande ansvarsfördelningen av kollektivtrafik/skolskjutstrafik. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-06: 
 
att ärendet gällande ansvarsfördelning inom kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
     återkommer vid ett senare arbetsutskott. 
 

Arbetsutskottet behandling 2014-06-02 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-05-14 § 64 att föreslå 
kommunstyrelsen att göra ett fastställande angående ansvarsfördelningen för 
kollektivtrafiken samt att tydliggöra att kostnader för trafik som är en allmän-
nytta för invånarna i Torsås kommun ej skall belasta skolverksamheten. Så 
länge kollektivtrafikens- och skolskjutsarnas kostnader ligger på bildnings-
nämndens ansvarsområde erbjuda möjlighet att vara delaktig på de arenor som 
berör trafikfrågor. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett svar till bildningsnämndens 
     arbetsutskott gällande bland annat ansvarsfördelningen för kollektivtrafiken, 
 
att uppdra åt Hanna Grahn att informerar pensionärs- och handikapps- 
     organisationen om närtrafiken. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 63/15, Ansvarsfördelning gällande 
kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar från informationsmötet med Kalmar Läns 
Trafik (KLT) angående biogas och upphandling. 
 
Ett förslag daterat 2014-11-07 redovisas över Torsås kommuns och 
handläggarens ansvar för kollektivtrafikfrågor i Torsås kommun. Se aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18: 
 
att inhämta synpunkter från bildningsnämnden på kommunchefens förslag på 
     ansvar för kollektivtrafikfrågor i Torsås kommun.  
 

Arbetsutskottet behandling 2015-02-03 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10 § 109 att godkänna kommunchefens 
förslag daterat 2014-11-07 på ansvarsfördelning för kollektivtrafikfrågor i 
Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-02-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna kommunchefens förslag daterat 2014-11-07 gällande ansvar för  
     kollektivtrafikfrågor i Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna kommunchefens förslag daterat 2014-11-07 gällande ansvar för  
     kollektivtrafikfrågor i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
Bildningsnämnden 
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KS § 64/15 
AU § 32/15   15/KS0036  
Möre hotell, simbadsavtal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtalet om disposition av simbadanläggning mellan Möre Hotell i Söderåkra 
och Torsås kommun löper under tiden 2010-09-01 till och med 2016-08-31. 
Om inte avtalet sägs upp av någondera parten löper avtalet ytterligare fem (5) 
år åt gången. Avtalet ska skriftligen sägas upp senast arton (18) månader före 
avtalsperiodens utgång. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-02-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avtalet om disposition av simbadanläggningen, föranleder inte till någon 
     åtgärd. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avtalet om disposition av simbadanläggningen, föranleder inte till någon 
     åtgärd. 
-----  
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KS § 65/15 
AU § 33/15 
AU § 11/14   14/KS0023  
Målningsarbete, lägenheten Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
På initiativ av Kulturföreningen Olssonska gården har ett anbud inkommit 
gällande uppfräschning av lägenheten över blomsteraffären. 
 
Kulturföreningen Olssonska gården har i upprättat avtal med Torsås kommun 
möjlighet att disponera lägenheten. Föreningen har tänkts sig att tillfälligt hyra 
ut lägenheten.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att inhämta från Sweco, protokollet från utförd energibesiktning, 
 
att inhämta en kostnadsberäkning gällande renovering av hela huset (lägenhet 
     samt blomsteraffär), 
 
att eventuellt överlämna byggnaden till Torsås Fastighets AB, 
 
att informera hyresgäst och Kulturföreningen Olssonska gården vad som  
     kommer att hända med byggnaden.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-02-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ärendet avskrivs med anledning av att arbete pågår med att se över behovet  
     av renovering för hela Olssonska gården. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet avskrivs med anledning av att arbete pågår med att se över behovet  
     av renovering för hela Olssonska gården. 
----- 
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KS § 66/15 
AU § 34/15   13/KS0115  
Ramp till blomsteraffären, Olssonska fastigheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Sjöberg, Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) har 2013-11-18 lyft 
frågan om behovet av en handikappramp till ingången vid Adolfssons 
Blommor.  
 
Avtalet med Adolfssons Blommor avslutas 2015-04-30. 
 
Ronny Ramberg, Kulturföreningen Olssonska gården har kommit in med 
skrivelse daterad 2014-03-13 med anledning av ramp till huvudbyggnaden. 
Idag finns en ramp utan ledstänger in till fastigheten. 
 
Enligt samhällsbyggnadschefen Martin Storm 2015-01-30 kommer Johnny 
Kullberg på Torsås Fastighets AB att sätta dit en tillfällig ramp, men på sikt 
måste en permanent ramp som håller måtten sättas dit. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-02-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ärenden avskrivs med anledning av att arbete pågår med att se över behovet  
     av renovering för hela Olssonska gården, 
 
att meddela Ronny Ramberg samhällsbyggnadschefen svar gällande ramp till 
     huvudbyggnaden på Olssonska gården. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärenden avskrivs med anledning av att arbete pågår med att se över behovet  
     av renovering för hela Olssonska gården, 
 
att meddela Ronny Ramberg samhällsbyggnadschefen svar gällande ramp till 
     huvudbyggnaden på Olssonska gården. 
----- 
Sändlista 
Ronny Ramberg 
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KS § 67/15 
AU § 35/15 
KS § 264/13 
AU § 343/13 
AU § 243/13 13/KS0125 
Markförvärv, Bergkvara 2:33 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att säkerställa framtida möjligheter för expansion av Automatlego i 
Bergkvara AB, hemställer företagets VD Povel Varga om att få förvärva 10 000 
kvm i anslutning av fastigheten Blocket 1 i Bergkvara.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att ställa sig positiva till att sälja mark till Automatlego i Bergkvara AB, 
 
att upprätta förslag på köpeavtal med Automatlego i Bergkvara AB gällande 
     Bergkvara 2:33. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat köpeavtal på fastigheten Bergkvara 2:33 med Automat- 
     lego i Bergkvara AB gällande markförsäljning om cirka 10 000 kvm.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26: 
 
att godkänna upprättat köpeavtal på fastigheten Bergkvara 2:33 med Automat- 
     lego i Bergkvara AB gällande markförsäljning om cirka 10 000 kvm.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-02-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ärendet avskrivs med anledning av att Automatlego i Bergkvara AB har 
     försatts i konkurs. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet avskrivs med anledning av att Automatlego i Bergkvara AB har 
     försatts i konkurs. 
----- 
Sändlista 
Povel Varga 
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KS § 68/15 
AU § 36/15   15/KS0033  
Vård av gravplats i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Svenska kyrkan har det kommit in en skrivelse gällande vård av grav plats 
på Torsås kyrkogård. 
 
Graven tillhör Per Isaksson. Stiftelsen Per och Emma Isakssons gravvårdsfond 
som är avslutad. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-03: 
 
att se över testamentet med anledning av gravvården för Stiftelsen Per- och  
     Emma Isaksson gravvårdsfond, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2015-02-24. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-02-24 
 
Enligt upprättat testamente så ska kommunfullmäktige besluta om medlens 
användande för kommunens bästa.  
 
I bilagan till testamentet står att belopp tre hundra kronor är avsatt att i alla 
tider innestår i Sparbanken eller hos kyrkorådet i Torsås och årliga räntan 
används till vård av makarnas Isakssons grav på Torsås kyrkogård. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att gravrätten gällande gravplats O53 på Torsås kyrkogård sägs upp. 
----- 
Sändlista 
Svenska kyrkan 
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KS § 69/15 
AU § 5/15 14/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under december 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Eva-Kristina Berg, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under december 2014. 
 

 Uppsättning av skylt med belysning samt byte av skylt, Torsås 22:1. 

 Förvaring av en tupp och fem hönor på fastigheten Hägern 1. 

 Tillbyggnad av uterum, Laxen 2. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-01-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under december 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under december 2014. 
-----   
  
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 38   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-02-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 70/15 
AU § 6/15 14/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal 2014. 
 

 Tilläggsavtal avseende publicering av mätdata, iqmtel. 

 Grundavtal avseende Regional samverkan kring Samhällsorientering på 
modersmål- permanent organisation, Regionförbundet i Kalmar län. 
 

Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal 2014. 
 

 Olycksfall, Protector försäkring. 

 Tilläggsavtal Budget och prognos Bas, Aditro. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-01-20 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
     2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
     2014. 
-----   
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KS § 71/15 
AU § 40/15 15/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av personalchef Isak Högelius fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal 2015. 
 

 Aditro AB, tillägg till avtal MIST20140619, Offentliga jobb. 
 

Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal 2015. 
 

 Kontantkort ICA Banken och Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-02-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
     2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
     2015. 
-----   
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KS § 72/15 
AU § 45/15 15/KS0045 
Ansvar för bidrag till samlingslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt kommunchefen att föreslå 
samordnat huvudmannaskap för bidrag till föreningar inkluderande de bidrag 
kommunstyrelsen ger till samlingslokaler.  
 
I samråd med bildningschef Håkan Petersson föreslås att ansvaret för samtliga 
föreningsbidrag överförs till bildningsnämnden, som handhar flertalet övriga 
föreningsbidrag. Detta förslag sammanfaller med ärendet om bidrag till 
investeringar av mindre slag som också föreslås handhas av bildningsnämnden.  
 
Följande föreningar och bidrag överförs till bildningsnämnden: 

 

Samlingslokaler 
 
Torsås bygdegårdsföreningen  125 000 kronor 
Torsås folketshus   185 000 kronor 
Gullabo bygdegårdsföreningen    75 000 kronor 
Slätafly byalag       5 000 kronor 
Skruvemåla skolrots byggnadsföreingen     5 000 kronor 
Strömby byalag       5 000 kronor 
Summa    400 000 kronor 

 

Verksamhetsbidrag 
 
Gullabo hembygdsförening      4 000 kronor 
Torsås hembygdsförening     4 000 kronor 
Bergkvara hembygdsgille     4 000 kronor 
Söderåkra hembygdsgille     4 000 kronor 
Summa     16 000 kronor 

 
Totalt 416 000 kronor. 
 
Detta medför behov av ramjustering mellan kommunstyrelsen och bildnings-
nämnden med ovanstående belopp 416 000 kronor samt justering av kommun-
styrelsens delegationsordning. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 72/15, Ansvar för bidrag till samlingslokaler 
 
Christofer Johansson, C meddelar att han inte kommer att ta ställning till några 
beslut vid dagens sammanträde utan inväntar sammanträffande med sin parti-
grupp. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-02-03: 
 
att notera informationen gällande ansvar för bidrag till samlingslokaler och 
     överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-02-24 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Staffan Kromnow, M yrkar bifall till att ansvaret för bidrag till samlingslokaler 
överlämnas till bildningsnämnden. 
 
Christofer Johansson, C med instämmande av Sten Bondesson, C yrkar att 
ansvaret ligger kvar på kommunstyrelsen. 
 
Enligt begäran från ordförande Henrik Nilsson Bokor, S ajourneras samman-
trädet mellan 18.30 – 18.40 innan kommunstyrelsen återupptar förhandling-
arna. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S, Susanne Johansson, S, Lena Gustafsson, V, Staffan 
Kromnow, M, Johan Petersson, FP och Roland Swedestam, S yrkar 
gemensamt om att begära en ramsjustering om 416 000 kronor från 
kommunstyrelsen till bildningsnämnden för bidrag till samlingslokaler samt att 
inhämta yttrande från bildningsnämnden till kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Henrik Nilsson Bokors, S med 
fleras yrkande och Christofer Johansson, C  med fleras yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Henrik Nilsson Bokor, S med fleras yrkande 
varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Henrik Nilsson Bokors, S med fleras yrkande 
och nej = enligt Christofer Johansson, C  med fleras yrkande avges 6 ja-röster 
och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Henrik Nilsson Bokors, S med 
fleras yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 72/15, Ansvar för bidrag till samlingslokaler 
 

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 Staffan Kromnow, M   X    

Johan Petersson FP  X   

Sten Bondesson C   X  

Marcus Johansson C   X  

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 6 5   

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att till kommunfullmäktige 2015-03-23 inhämta bildningsnämndens yttrande i  
     ärendet. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att begära om en ramsjustering om 416 000 kronor från kommunstyrelsen till  
     bildningsnämnden för bidrag till samlingslokaler  
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Kommunfullmäktige
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KS § 73/15 
PU § 2/14 
PU § 62/14 14/KS0192  
Arbetsmiljöpolicy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchefen informerar om pågående arbete att upprätta en Arbetsmiljö- 
policy. 
 

Personalutskottet beslutar 2014-11-11: 
 
att notera informationen gällande upprättande av en Arbetsmiljöpolicy. 
 

Personalutskottets behandling 2015-01-27 
 
I enlighet med Torsås kommun och dess bolag i sin roll som arbetsgivare ska 
vår vision: Ett gott liv i en livskraftig kommun, vara normgivande för andra i 
arbetsmiljöarbetet. En god arbetsmiljö utgör en förutsättning för en väl 
fungerande verksamhet och goda arbetsresultat.  
 
Med arbetsmiljö menas allt som kan påverka vårt arbete och dess innehåll, 
såväl fysiskt, psykiskt som socialt. För Torsås kommun och dess bolag är god 
arbetsmiljö en grundläggande strategisk fråga. 

 
Målsättning 
 
I Torsås kommuns strategiska mål så skriver vi följande: 
 

 Kommunen ska ha trygg, säker och bra arbetsmiljö för alla anställda. 

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

 Personalen ska uppleva att Torsås kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 Medarbetarens viktigaste uppgift är att ge kommunen invånare bästa 
möjliga service. 

 
Som arbetsgivare är vår målsättning att skapa en god arbetsmiljö och att 
ständigt sträva efter att förbättra denna arbetsmiljö. Lagstiftningen inom 
arbetsmiljöområdet med tillhörande föreskrifter och villkor utgör minimikravet 
i detta arbete.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 73/15, Arbetsmiljöpolicy 
 
Personalutskottet föreslår 2015-01-27 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till arbetsmiljöpolicy för Torsås 
     kommun. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till arbetsmiljöpolicy för Torsås 
     kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 74/15 
PU § 3/15 
PU § 18/14 
PU § 51/13 
KS § 69/13 
KS § 31/13 
PU § 4/13 13/KS0048  
Ledare- och medarbetarskapspolicy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Per Lindberg informerar om ett projekt som ska påbörjas för att 
upprätta en chefs- och medarbetarpolicy för att tydliggöra kommunens 
förväntningar och krav på chefer och medarbetare. 
 
Innan projektet inleds behövs svar från kommunstyrelsens ledamöter på ett 
antal frågor. 
 

Personalutskottet beslutar 2013-02-12: 
 
att personalchefen kommer till kommunstyrelsen och informerar om projektet  
     samt överlämnar frågorna till ledamöterna. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-02-26 
 
Personalchef Per Lindberg informerar om att en ledar- och medarbetarpolicy 
ska upprättas för att tydliggöra kommunens förväntningar och krav på chefer 
och medarbetare. Den gemensamma policyn ska också sammanfatta de 
grundläggande värderingar som ska styra ledarskapet. 
 
Personalchefen vill att ledamöterna besvarar följande frågor: 
 
Vilka förväntningar/krav har politiken på chefer i Torsås kommun? 
 
Detta kan politiken bidra med för att säkerställa att Torsås kommuns chefer kan leva upp 
till ovanstående? 
 
Avsikten är att svaren ska kunna ligga som grund till en övergripande 
uppdragsbeställning till våra chefer. 
 
Svaren ska lämnas till personalchefen senast 2013-03-22.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 74/15, Ledare- och medarbetarskapspolicy 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-02-26: 
 
att resultatet från frågorna redovisas på kommunstyrelsen 2013-03-26, 
 
att notera informationen från personalchefen gällande chefs- och medarbetar-  
     policy. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26 
 
Personalchef Per Lindberg redovisar inlämnade svar från ledamöterna i 
kommunstyrelsen. 
 
Resultatet visar att samsynen mellan politiker och chefer är lika när det gäller 
ledarskapet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-03-26: 
 
att utifrån redovisning fortsätta arbetet med att utforma ett förslag på en policy  
     för ledare och medarbetare. 
 

Personalutskottets behandling 2013-11-12 
 
Personalchefen lämnar en lägesrapport i arbetet gällande ledar- och 
medarbetarpolicy för Torsås kommun. 
 

Personalutskottet beslutar 2013-11-12: 
 
att uppdra åt personalchefen att på våren 2014 planera en gemensam workshop  
     under en dag för politiker, förvaltningschefer och medarbetare. 
 

Personalutskottet beslutar 2014-04-07: 
 
att uppdra åt tillförordnad personalchef förhandla upprättad ledar- och  
     medarbetarpolicy för Torsås kommun med de fackliga organisationerna, 
 
att avstå från att under våren 2014 planera en gemensam workshop under en  
     dag för politiker, förvaltningschefer och medarbetare. 
 

Personalutskottets behandling 2015-01-27 
 
Personalchefen redovisar ett förslag till Ledar- och medarbetarskapspolicy för 
Torsås kommun 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 74/15, Ledare- och medarbetarskapspolicy 
 

Personalutskottet förslår 2015-01-27 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till Ledare- och medarbetarskaps- 
     policy för Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättat förslag till Ledare- och medarbetarskaps- 
     policy för Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 75/15 
PU § 9/15 
PU § 6/15 15/KS0032  
Principbeslut angående ledighet för politiker som har partiell 
sjukersättning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från lönehandläggare på personalavdelningen gällande 
reglerad arbetstid med anledning av uppdraget som förtroendevald. 
 
Enligt Jeanette Hedberg på Sveriges kommuner och landsting så kan arbets- 
givaren neka en arbetstagare som har ett politiskt uppdrag som ersättare att gå 
på ett möte där den ordinarie också är på plats. 
 

Personalutskottet beslutar 2015-01-27: 
 
att vid personalutskottets sammanträde 2015-02-10 redovisa Försäkringskassan  
     och Sveriges kommuner och landstings regelverk vad som gäller vid 
     kommunala uppdrag.  
 

Personalutskottets behandling 2015-02-10 
 
Enligt svensk lagstiftning har man som anställd rätt till ledig tid för att utföra 
offentliga uppdrag som förtroendevald politiker. Rätten till ledighet omfattar 
möten såsom exempelvis Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Kalmarsunds Gymnasieförbund med mera.  
 
Denna ledighet är inget bekymmer för arbetsgivaren att hantera om en 
medarbetare anses fullt arbetsför, däremot skapar det vissa komplikationer om 
en medarbetare uppbär partiell sjukersättning från Försäkringskassan.  
 
Anledningen till detta är att de offentliga uppdragen räknas som arbetad tid 
enligt sjukförsäkringslagen och att man som deltidssjukriven inte har rätt att 
arbeta mer än 100 % (minus partiell sjukersättning) inkluderat arbetstiden hos 
arbetsgivaren. Försäkringskassan kan därför dra in den partiella sjuk-
ersättningen om man gör bedömningen att försäkringstagaren har full 
arbetsförmåga.  
 
Som en konsekvens av detta bör arbetsgivaren således bevilja tjänstledighet för 
medarbetare som är aktiv fritidspolitiker så att den sammanlagda arbetstiden 
hos huvudarbetsgivaren (Torsås kommun) och de politiska uppdragen inte 
överstiger 100 procent (minus partiell sjukersättning). Detta trots att det inte 
föreligger någon egentlig laglig eller avtalsenlig grund för tjänstledighet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 75/15, Principbeslut angående ledighet för 
politiker som har partiell sjukersättning 
 
Personalutskottet föreslår 2015-02-10 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
Principbeslut för anställda i Torsås kommun som har partiell sjukersättning 
och som är aktiva fritidspolitiker, så ska arbetsgivaren vid behov bevilja 
tjänstledighet så att den arvoderade tiden som politiker, tillsammans med 
ordinarie tjänstgöring, inte överstiger en tjänstgöringsgrad över 100 procent 
(minus partiell sjukersättning). 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Principbeslut för anställda i Torsås kommun som har partiell sjukersättning 
och som är aktiva fritidspolitiker, så ska arbetsgivaren vid behov bevilja 
tjänstledighet så att den arvoderade tiden som politiker, tillsammans med 
ordinarie tjänstgöring, inte överstiger en tjänstgöringsgrad över 100 procent 
(minus partiell sjukersättning). 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KS § 76/15 
PU § 7/15 
AU § 30/15   15/KS0039  
Informationssäkerhetssamordnare och Personuppgiftsombud 
för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag daterat 2015-01-26 föreligger från ekonomi/IT-chef Kent Frost om att 
utse Karina Haferbier att från och med 2015-02-01 i sin nya tjänst som 
handläggare på IT-enheten även vara kommunens informationssäkerhets- 
samordnare och personuppgiftsombud. 

 
Information är en viktig tillgång. Den utgör en förutsättning för att bedriva vår 
verksamhet. Informationen kan vara tryckt eller skriven, elektroniskt lagrad, 
skickad med post eller e-post. 
 
Oavsett vad för form informationen har eller hur den överförs eller lagras 
måste den alltid få ett godtagbart skydd. Arbetet med informationssäkerhet 
syftar till att bevara: 
 

 Sekretess 

 Riktighet 

 Tillgänglighet 

 Spårbarhet. 
 
Kommunen har en informationssäkerhetspolicy med instruktion för användare 
och förvaltning. 
 
I uppdraget som kommunen personuppgiftsombud ingår bland annat att svara 
för att kommunen följer personuppgiftlagen samt för register över vilka 
databaser som lagrar personuppgifter. 
 
Kommunen saknar idag utsedd informationssäkerhetssamordnare. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-03: 
 
att ställa sig positiva till att utse Karina Haferbier att från och med 2015-02-01 
     vara kommunens informationssäkerhetssamordnare samt personuppgifts- 
     ombud för kommunstyrelsen, 
 
att överlämna ärendet till personalutskottet för godkännande av ny tjänst som 
     handläggare på IT-enheten. 
 

Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-02-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

 
Fortsättning § 76/15, Ny tjänst som handläggare på IT-enheten 
 
Personalutskottets behandling 2015-02-10 
 
IT-tekniker Karina Haferbier övergår till ny tjänst som handläggare på IT-
enheten från och med 2015-02-01. 
 

Personalutskottet beslutar 2015-02-10: 
 
att tjänsten som handläggare på IT-enheten ersätter tidigare tjänst som IT- 
     tekniker, 
 
att tjänsten IT-tekniker utgår från IT-enheten inom ekonomiavdelningen.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse Karina Haferbier, att från och med 2015-02-01 i sin nya tjänst som 
     handläggare på IT-enheten även vara kommunens informationssäkerhets- 
     samordnare, 
 
att godkänna Karina Haferbier som personuppgiftsombud för kommun- 
     styrelsen, 
 
att uppdra åt övriga nämnder att godkänna Karina Haferbier som person- 
     uppgiftsombud för respektive nämnd. 
-----  
Sändlista 
IT-chefen 
Datainspektionen 
Samtliga nämnder 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-02-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
KS § 77/15   15/KS0039  
Delgivning, Folkmängdens utveckling i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna delges Folkmängdens utveckling i Kalmar län från Statistiska 
Centralbyrån. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar Folkmängdens utveckling i 
     Kalmar län. 
----- 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-02-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 78/15   14/KS0010  
Årlig uppföljning av ersättning från anslag 2:4 krisberedskap 
2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna delges Årlig uppföljning av ersättning från anslag 2:4 kris-
beredskap 2014 upprättat av räddningschef Hans Erlandsson. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar uppföljningen av ersättning 
     från anslag 2:4 krisberedskap 2014. 
----- 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-02-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 79/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

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

 Möte med representanter för Torsås Fjärrvärmenät AB, samordning. 

 IUC, Tekniknod. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 
 

 Hamnområdet i Bergkvara. 

 Svenskt Näringsliv, 2015-05-30, klockan 11.00. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-02-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 80/15   15/KS0037  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2015-01-20 och 2015-02-03, personalutskottet 
2015-01-27 och 2015-02-10. 
 

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

 
 
 


