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KS § 82/15 
AU § 64/15   15/KS0055  
Samråd Regional cykelstrategi för Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län har bjudit in länets kommuner, den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten samt berörda myndigheter och organisationer att 
yttra sig över ett förslag till regional cykelstrategi.  

 
Den i oktober 2013 av regionförbundet beslutade ”Kalmar läns transportplan” 
har tre prioriterade områden för att uppnå målet om ett modernt och 
funktionellt transportsystem. Ett av de prioriterade områdena är att öka 
cyklingen. I transportplanen finns därför uppdraget att ta fram en cykelstrategi 
med fokus på turism, regionalt cykelnät och cykling i kombination med 
kollektivtrafik. Strategin ska utgöra underlag för prioriteringar. 
 
Den regionala cykelstrategin blir vägledande för kommunal och regional 
cykelplanering och kommer att vara styrande för finansiering av 
cykelvägsinvesteringar i det statliga vägnätet kopplat till genomförandet av 
Regionala transportplanen för Kalmar län 2014 - 2025. 
 
Torsås kommun ser positivt på att ett helhetsgrepp för den regionala 
cykelplaneringen tas och anser att strategin och prioriteringarna är väl avvägda. 
Dock ställer man sig frågande till att vägsträckningen mellan Torsås och 
Söderåkra saknas.  
Kommunen menar att ett betydligt mer konkret underlag bör tas fram för att 
kommunen ska kunna ta ställning till en alternativ finansieringsmodell. 
 
Förslag på svar föreligger från samhällsbyggnadschef Martin Storm. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-03: 
 
att samhällsbyggnadschef Martin Storm föredrar ärendet på kommunstyrelsen 
     2015-03-31. 

 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att komplettera svaret på Regional cykelstrategi för Kalmar län med att 
     vägsträckan Söderåkra – Torsås prioriteras och inkluderas i transport- 
     planen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 82/15, Samråd Regional cykelstrategi för Kalmar 
län 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-03-31 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar att 
bygg- och miljönämnden uppdras att påbörja en förstudie gällande en cykelled 
mellan Söderåkra – Torsås. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
 
Ledamöterna är överens om att i yttrandet ändra skrivningen Dock ställer man 
sig frågande till att vägsträckningen mellan Torsås och Söderåkra saknas till 
Dock är vägsträckningen mellan Torsås och Söderåkra ett av kommunen prioriterat 
pendlingsstråk som bör ingå i den regionala strategin. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att efter ovanstående revidering godkänna upprättat svar och överlämna det till 
    Regionförbundet i Kalmar län som svar på Regional cykelstrategi för Kalmar 
    Län, 
 
att bygg- och miljönämnden uppdras att påbörja en förstudie gällande en cykel- 
     led mellan Söderåkra – Torsås. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 83/15   15/KS0097 
Information från Torsås Företagscentrums TFC   
 
Ärendebeskrivning 
 
Tuulikki Åkesson, Torsås Företagscentrum TFC informerar om vision, mål & 
uppdragi för verksamheten. 
 

Verksamhet 2014 
 

Vision: Svensk landsbygds bästa företagsklimat! 
 
Målgrupper: 

 Industri 

 Konsult 

 Service 

 Handel 
 

Mål och uppdrag: Öka tillväxten i kommunens näringsliv 
 

 Kompetensutveckling 

 Nätverk 

 Nyföretagande 

 Företagsservice 
 
1. Nätverk och företagsträffar 
2. Företagslots 
3. Företagsstöd 
4. Rådgivning 
5. Utbildning 
6. Lobbying/omvärldsbevakning 
 

Projekt: 
 

 Handel och Service i Torsås kommun 

 Tekniknod Sydost 
 
Omsättning för 2014: 2,5 mkr. 
 

2015 – och framåt 
 
Ledord: Företagsutveckling – gemenskap – hållbart! 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 83/15, Information från Torsås Företagscentrum 
TFC 
 
Föreningens antal medlemmar 2014-12-31, 110 medlemsföretag med 
sammanlagt cirka 1 500 anställda. 
 
Under 2014 har Torsås Fastighetscentrum haft tre anställda samt en konsult 
med motsvarande 80 procent anställning.  
  

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande näringslivsverksamheten inom Torsås  
     Företagscentrum. 
-----  
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KS § 84/15   15/KS0010  
Månadsuppföljning februari 2015, socialnämnden och 
bildningsnämnden 

 
Ärendebeskrivning 
 
Controller Dan Sjöholm och IFO-chef Lena Sjöstrand redovisar genomförda 
mål utifrån handlingsplan upprättad 2014-10-14.  
 
Osäkra faktorer som kan ge ytterligare underskott 

 Fler hemtjänsttimmar 

 Kö till särskilt boende 

 Uppsägning årsarbetstidsavtal, nya arbetsscheman 

 Minskad korttidssjukfrånvaro 

 Kostnader försörjningsstöd & placeringar 

 PUT-boende. 

 Minskade intäkter hyror, måltider särskilt boende 

 Ekonomi arbetsutvecklingsenhet Vågen 

 Ökade personalkostnader gruppboende Andgatan. 
 
Ordförande Sören Bondesson, S och utredningssekreterare Hanna Grahn 
framför att bildningsnämnden redovisar ingen avvikelse mot budgeten. 

 

Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att socialchefen återkommer i arbetsutskottet med en redovisning av en 
     handlingsplan där resultatet är kopplat till planen,  
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av socialnämndens och 
     bildningsnämndens budget februari 2015. 
-----  
Sändlista 
Socialchefen 
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KS § 85/15 
AU § 82/15 15/KS0069 
Framställan om utökade medel i budget 2015       
      
Ärendebeskrivning 
 
Under andra hälften av 2014 har det varit en mycket hög arbetsbelastning inom 
myndighetsutövning barn och familj. Antalet anmälningar har ökat kraftigt. 
Detta har inneburit att förhandsbedömningar inte hunnit genomföras inom 
lagstadgad tid, 14 dagar. 
 
Under hösten 2014 har det varit en kraftig ökning avseende sjukfrånvaro som 
till viss del kan härledas till den stora arbetsbelastningen. Detta har inneburit 
att personalstyrkan inte har varit fulltalig någon period sedan sommaren 2014. 
 
Under slutet av 2014 var den akuta arbetsbelastningen så hög vilket innebär att 
man inte kunde handlägga ärenden utifrån lagstiftningens krav avseende 
förhandsbedömning samt utredningstid. 
 
2015-02-09 anmäls lex Sarah. Detta utifrån att rättsäkerheten för kommunens 
invånare åtsidosätts när socialförvaltningen inte kan upprätthålla lagstiftningens 
krav på förhandsbedömning samt utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen 
(SoL). Detta innebär även ökad risk för att barn far illa. 
 
IFO-chef Lena Sjöstrand informerar om att rekrytering av fyra social-
sekreterare (2 inom ekonomiskt bistånd och vuxenmissbruk och 2 inom barn 
och familj) pågår. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-02-19 § 28 att överlämna en framställan till 
kommunstyrelsen om utökade medel i budget 2015 gällande kostnad för 
socionomkonsult i tre månader på Individ och familjeomsorg (IFO), barn och 
familj med 500 tkr för att säkerställa så att lagstiftning följs. 
 
Ekonomichef Kent Frost efterlyser en handlingsplan med redovisning av 
pågående arbete med att få socialnämndens budget i balans. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att finansiering av en socionomkonsult i tre månader på Individ och familje- 
     omsorg (IFO), barn och familj sker inom socialnämndens befintliga 
     budgetram, 
 
att uppdra åt socialnämnden att redovisa till kommunstyrelsen en handlings- 
     plan där resultatet är kopplat till planen 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 85/15, Framställan om utökade medel i budget 
2015 gällande kostnad för en socionomkonsult. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att finansiering av en socionomkonsult i tre månader på Individ och familje- 
     omsorg (IFO), barn och familj sker inom socialnämndens befintliga 
     budgetram, 
 
att uppdra åt socialnämnden att redovisa till kommunstyrelsen en handlings- 
     plan där resultatet är kopplat till planen. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KS § 86/15 
AU § 82/15 15/KS0071 
Årsredovisning 2014, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en redovisning av årsredovisningen för år 
2014, som visar ett överskott för tionde året i rad. Årets resultat uppgår till 6 
mkr, vilket är 2,4 mkr bättre än budgeterat resultat. 
 

Yrkande och proposition 
 
Marin Kirchberg, SD yrkar att i driftredovisningen per verksamhet görs en 
förtydligande av vad som ingår i posten flyktingmottagande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-17: 
 
att i driftredovisningen per verksamhet görs en förtydligande av vad som ingår 
     i posten flyktingmottagande. 

 
att överlämna årsredovisningen för 2014 till de förtroendevalda revisorerna för 
     granskning.  
 

Kommunstyrelsens beslutar: 
 
att överlämna årsredovisningen för 2014 till de förtroendevalda revisorerna för 
     granskning.  
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Torsås kommuns årsredovisning för 2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 87/15 
AU § 83/15   15/KS0079 
Årsredovisning 2014, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2014 för Torsås Bostads AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2014 från Torsås Bostads AB. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2014 från Torsås Bostads AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 88/15 
AU § 84/15   15/KS0080 
Årsredovisning 2014, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2014 för Torsås Fastighets AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2014 från Torsås Fastighets AB. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2014 från Torsås Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 89/15 
AU § 85/15   15/KS0087 
Årsredovisning 2014, Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för år 2014 föreligger från Torsås Fjärrvärmenät AB. Se vidare 
aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för år 2014 från Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för år 2014 från Torsås Fjärrvärmenät AB. 

-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 90/15 
AU § 87/15 15/KS0016 
Kompletteringsbudget/tilläggsanslag 2015      
 
Ärendebeskrivning 
 
Investeringsbudget (tkr) 
 
Kommunstyrelsen 
Bredbandsutbyggnad   500 
Reparation Bergkvara hamn/markförvärv             7 750 
Datautrustning   108 
Kommunal ledningsplats                    1 119 
 
Bildningsnämnden 
Upprustning utemiljö   200 
IT-utrustning   200 
 
Socialnämnden 
Trygghetslarm   500 
 
Tekniska nämnden – skattefinansierad 
Gator i tätort   221 
Vision Bergkvara                     1 259 
Brygga Fulvik   200 
Skyltar ortsnamn och hänvisning    39  
Vågbrytare                     1 000 
Trafiksäkerhetsåtgärder Bryggargården   75 
Muddring småbåtshamn                                        1 710 
Väg Ragnabo 3:23, 3:28   520 
Dagvattenpumpstation Sahara  209 
Parkanläggningar     20 
Tillgänglighetsanpassningar  431 
Fordon gata/park   723 
 
Tekniska nämnden - affärsdrivande 
Ledningsnät   436 
Bergkvara reningsverk, kväverening                      6 775 
Gullabo vattenverk     83 
Projektering Kvilla   100 
Maskiner    100 
Bidalite vattenverk   200 
Reinvestering spillvatten                                        1 904 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 90/15, Kompletteringsbudget/tilläggsanslag 2015 
 

Tilläggsanslag 2015 
Begäran om ökat investeringsanslag 2015 (tkr) 
 
Tekniska nämnden 
Utökning av verksamhetsområde Gunnarstorp 
Enligt kommunfullmäktige 2014-11-24, § 130 500 
Avstängningsmaterial    100 
Reservkraft + byggnad pumpstation, biodamm   75 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till investeringsbudget för 2015. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till kompletteringsbudet (investeringsbudget) 2015 samt 
     tilläggsanslag 2015. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 91/15 
AU § 88/15 15/KS00182 
Anhållan om utökad borgensram, Torsås Bostads AB      
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB ansöker om utökad borgensram från 135 mkr till 165 mkr i 
enlighet med nedanstående motiveringar. 
 

Bolagets nuvarande låneskuld: 
 
Lån med kommunal borgen, Swedbank/Spintab   10 810 tkr 
                                              Handelsbanken     7 986 tkr 
                                              Kommuninvest 110 660 tkr  
Summa lån med kommunal borgen 129 456 tkr 
 
Lån med säkerhet i pantbrev, Swedbank/Spintab     4 116 tkr 
 
Total låneskuld Torsås Bostads AB 133 572 tkr 
 

Behov inför 2015 och 2016: 
 
Nyupplåning för att finansiera pågående byggnation av 
Trygghetsboende, Badhusgatan 5 Torsås     17 900 tkr 
Uppstart projekt stambytesrenovering     8 000 tkr 
Utbyte pantbrevslån ovan mot nytt borgenslån     4 100 tkr 
Summa behov utökning borgensram   30 000 tkr 
 
Bolaget vill i sammanhanget framhålla att nuvarande ram varit oförändrad 
sedan 2010 och att bolaget därefter bland annat genomfört en totalombyggnad 
av fastigheten Allfargatan 25 (10 mkr) utan att behöva uppta nya lån. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Bostads AB:s låneförpliktelser 
     upp till ett totalt högsta lånebelopp om 165 mkr, jämte därpå löpande ränta  
     och kostnader. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 91/15, Anhållan om utökad borgensram, Torsås 
Bostads AB 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Bostads AB:s låneförpliktelser 
     upp till ett totalt högsta lånebelopp om 165 mkr, jämte därpå löpande ränta  
     och kostnader. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2015-03-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 92/15 
DK § 2/15 
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 2015-01-27: 
 
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. 
 

Donationskommittén beslutar 2015-03-18: 
 
med anledning av att Länsstyrelsen Östergötland är förhindrad att ta upp 
ansökan till prövning om komplettering av stadgarna och att preliminär 
avkastningen är runt 30 000 kronor så finns ingen möjlighet att finansiera 
Tolerans-projektet,  
 
att översända ärendet gällande finansiering av Toleransprojektet till kommun- 
     styrelsen för beredning.  
 

Fortsättning 
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Kommunstyrelsen 2015-03-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
Fortsättning § 92/15, Finansiering av Toleransprojekt – Skolresa 
till Polen 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att finansiera Toleransprojekt och överlämna ärendet till 
     bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 93/15 
DK § 1/13      
KS § 62/14   14/KS0013 
Komplettering av stadgar, Syskonen Johansson Stipendiefond 
 

Ärendebeskrivning 
 
Ändamålet för stipendiefonden är att främja vård och fostran eller utbildning 
av ungdom över 18 år bosatta i Torsås nuvarande kommun. 
 
Fondstyrelsen har främst att beakta egenskaper hos den föreslagna såsom flit, 
ordning, kamratlighet och duglighet i samhället. 
 

Kommunfullmäktiges presidium 2014-02-25 föreslår 
kommunstyrelsen besluta: 
 
att komplettera i Syskonens Johanssons Stipendiefonds 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, 
 
att ansökan om förändring i stadgarna överlämnas till Länsstyrelsen för  
     godkännande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-03-25: 
 
att komplettera i Syskonens Johanssons Stipendiefonds 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, 
 
att ansökan om förändring i stadgarna överlämnas till Länsstyrelsen för  
     godkännande. 
 

Donationskommitténs behandling 2015-03-18 
 
Länsstyrelsen konstanterar att den föreslagna ändringen avser stiftelsens 
ändamål. Ändring av stiftelsens ändamål kräver, enligt 6 kap 1 § och 6 kap 3 § 
stiftelselagen, tillstånd av Kammarkollegiet.  
Länsstyrelsen Östergötland är därmed förhindrad att ta upp ansökan till 
prövning enligt beslut 2015-02-16.  
 

Donationskommittén beslutar 2015-03-18: 
 
att överlämna ärendet gällande komplettering av stadgarna till kommun- 
     styrelsen för ställningstagande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 93/15, Komplettering av stadgar, Syskonen 
Johanssons Stipendiefond 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå från att komplettera Syskonen Johanssons Stipendiefonds nuvarande 
     stadgar.  
-----  
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KS 94/15 
PU § 14/15 
PU § 8/15 15/KS0046  
Riktlinjer – Rökfri arbetstid 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rökfri arbetsplats: 
 
Syfte 
 

 Bidra till förbättrad hälsa för kommunens personal. 

 Bidra till förbättrad arbetsmiljö och inte utsätta andra för besvärande lukt 
av rökning. 

 Hjälpa enskilda medarbetare att bli rökfria. 
 

Innebär följande: 
 

 Rökning får ej ske under arbetstid – med arbetstid avses den arbetade tiden 
inklusive kortare paus. Lunchrasten räknas ej som arbetad tid. 

 Rökning får ej ske i Torsås kommuns lokaler och fordon. 

 Rökning får ej ske i direkt anslutning till arbetsplatsen, till exempel utanför 
entréer etc. 

 Arbetsgivaren erbjuder rökavvänjning till medarbetare som vill bli rökfria. 

 Att kläder som används i elev- och vårdnära arbeten inte utsätts för rök. 

 

Rök- och tobaksfri arbetstid  
 

Syfte 

 

 Bidra till förbättrad hälsa för kommunens personal. 

 Bidra till förbättrad arbetsmiljö och inte utsätta andra för besvärande lukt 
av rökning eller tobak, med rökning avses även e-cigaretter. 

 Hjälpa enskilda medarbetare att bli rök- och tobaksfria. 

 Snus accepteras inte i kund-, vård, brukar- eller elev- nära situationer. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 94/15, Riktlinjer – Rökfri arbetstid  
 

Innebär följande: 
 

 Rökning eller snusning får ej ske under arbetstid – med arbetstid avses den 
arbetade tiden inklusive kortare paus. Lunchrasten räknas ej som arbetad 
tid. 

 Rökning eller snusning får ej ske i Torsås kommuns lokaler och fordon. 

 Rökning eller får ej ske i direkt anslutning till arbetsplatsen, till exempel 
utanför entréer etc. 

 Arbetsgivaren erbjuder rök- och tobaksavvänjning till medarbetare som vill 
bli rök och tobaksfria. 

 Att kläder som används i elev- och vårdnära arbeten inte utsätts för rök 
eller tobakslukt. 

 
Där annan lagstiftning kan stå i konflikt med ovanstående, ska vi i så stor 
utsträckning som möjligt eftersträva en rökfri arbetstid. Omsorgsarbete i 
ordinärt boende kan vara ett sådant exempel.  
 

Personalutskottet beslutar 2015-02-10: 
 
att personalchefen redovisar ett förslag till policy vid nästa personalutskott  
     2015-03-10. 
 

Personalutskottets behandling 2015-03-10: 
 
Förslag föreligger på riktlinjer gällande rökfri arbetstid. 
 

Syfte 
 

 Bidra till förbättrad hälsa för kommunens personal. 

 Bidra till förbättrad arbetsmiljö och inte utsätta andra för besvärande lukt 
av rökning. 

 Hjälpa enskilda medarbetare att bli rökfria. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 94/15, Riktlinjer – Rökfri arbetstid  
 
Innebär följande: 
 

 Rökning får ej ske under arbetstid. Med rökning avses aven e-cigarretter. 
Med arbetstid avses den arbetade tiden inklusive kortare paus. Lunchrasten 
räknas ej som arbetad tid. 

 Rökning får ej ske i Torsås kommuns lokaler och fordon. 

 Rökning får ej ske i direkt anslutning till arbetsplatsen, till exempel utanför 
entréer etc. 

 Arbetsgivaren erbjuder rökavvänjning till medarbetare som vill bli rökfria. 

 Att kläder som används i elev- och vårdnära arbeten inte utsätts för rök. 
 

Personalutskottet föreslår 2015-03-10 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna upprättade riktlinjer för en rökfri arbetstid. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-03-31 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar bifall till att en policy upprättas. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar tillägg i policyn, vid syfte, att snus inte 
accepteras i kund-, vård-, brukar- eller elev-nära situationer. 

 
Mona Magnusson, M med instämmande av Marcus Johansson, C, Christofer 
Johansson, C, Sten Bondesson, C Martin Kirchberg, SD och Kent Freij, SD 
yrkar att ärendet återremitteras, för en revidering med klara riktlinjer gällande 
en rök- och tobaksfri arbetsplats som gäller samtliga anställda inom Torsås 
kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att återremittera ärendet för en revidering med klara riktlinjer gällande en rök- 
och tobaksfri arbetsplats som gäller samtliga anställda inom Torsås kommun. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet, för en revidering med klara riktlinjer gällande en rök-  
     och tobaksfri arbetsplats som gäller samtliga anställda inom Torsås   
     kommun. 
-----  
Sändlista Personalchefen 
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KS § 95/15 
AU § 91/15 
AU § 53/15 
AU § 25/15 
AU § 313/14   14/KS0190 
Reglemente för kommunstyrelsen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid genomgång av förslaget till reglemente för kommunstyrelsen framkom det 
några revideringar. Kommunchefen reviderar dokumentet och därefter lämnas 
det till den nya kommunstyrelsen för godkännande och fastställande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18: 
 
att kommunchefen reviderar reglementet, innan beslut i kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-03: 
 
att översända gällande reglemente samt nytt förslag till reglemente för 
     kommunstyrelsen till partigrupperna för synpunkter,  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-03-03. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-17 
 
Ledamöter tillsammans med kommunchefen går igenom upprättat förslag på 
reglemente för kommunstyrelsen. 
 

Yrkande och proposition 
 
Marin Kirchberg, SD yrkar under sammansättning av kommunstyrelsens 
ledamöter komplettera med antal 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Marin Kirchberg, SD med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar att 
kommunstyrelsens presidium får närvara vid samtliga nämnders, utskotts och 
kommunala bolags sammanträden och får delta i överläggningarna men inte i 
besluten. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 95/15, Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Roland Swedestam, S yrkar en revidering med att kommunstyrelsens ordförande eller 
dennes ersättare 1:e vice ordförande får närvara vid samtliga nämnders, utskotts och 
kommunala bolags sammanträden och får delta i överläggningarna men inte i 
besluten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marin Kirchberg, SD med fleras 
yrkande och Roland Swedestam, S yrkande finner han att arbetsutskottet 
beslutat enligt Roland Swedestam, S yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Roland Swedestam, S yrkande och nej = enligt 
Marin Kirchberg, SD med fleras yrkande avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Arbetsutskottet 
har sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, S yrkande. 
 

Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S  X   

Mona Magnusson M   X     

Christofer Johansson C      X   

Martin Kirchberg SD     X   

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 3 2   

 
Revideringar i kommunstyrelsens reglemente: 
 

 3 kap 1 §, kompletteras med antal 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 3 kap 6 §, Komplettera inkallande av ersättare med  
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 ålders- 
    ordning, 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. 

 3 kap 13 § ta bort Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets ansvars-
områden. 

 3 kap 14 § gällande Oppositionsråd tas bort. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 95/15, Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Fortsättning revideringar i kommunstyrelsens reglemente: 
 

 3 kap 15 §, revideras med kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare 1:e 
vice ordförande får närvara vid samtliga nämnders, utskotts och kommunala 
bolags sammanträden och får delta i överläggningarna men inte i besluten. 

 3 kap 24 §, revideras med sammanträden ska också hållas när ordföranden 
anser att det behövs eller när mer än hälften av ledamöterna begär det.  

 Samt några mindre redaktionella ändringar. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-17: 
 
att revidera kommunstyrelsens reglemente enligt ovanstående revideringar och 
     därefter överlämna dokumentet till kommunstyrelsen och kommun- 
     fullmäktige för godkännande och fastställande. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-03-31 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på förändring i reglementet: 
 

 4 § utgår 

 3 § får en tredje sats, ”Följa regionalpolitiken och verka för en gynnsam 
regionalpolitik 

 § 7 Talan tillkommer, Kommunstyrelsen äger att själv eller genom ombud 
föra kommunens talan i mål eller ärende som rör styrelsens verksamhet 
enligt detta reglemente, lag eller annan författning. Kommunstyrelsen äger 
även, i ärenden som inte tillkommer annan nämnd, att föra kommunens 
talan. 

 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Marin Kirchberg, SD med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar att 
kommunstyrelsens presidium får närvara vid samtliga nämnders, utskotts och 
kommunala bolags sammanträden och får delta i överläggningarna men inte i 
besluten. 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med de 
revideringar som kommunchefen redovisat enligt ovan.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marin Kirchberg, SD med fleras 
yrkande och Roland Swedestam, S yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Roland Swedestam, S yrkande varvid omröstning begärs. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 95/15, Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Vid omröstning där ja = enligt Roland Swedestam, S yrkande och nej = enligt 
Marin Kirchberg, SD med fleras yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 2. Kommun-
styrelsen har sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, S yrkande. 
 

Omröstningslista nummer 2  
 

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   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   

 
Reservation 
 
Sten Bondesson, C, Marcus Johansson, C, Christofer Johansson, C och Martin 
Kirchberg, SD och Kent Freij, SD reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt egna yrkande. 
  

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att revidera kommunstyrelsens reglemente, enligt kommunchefens redovisning. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa reviderat reglemente, för kommunstyrelsen.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 96/15 
AU § 92/15 
AU § 51/15 15/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under februari 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor fattade 
delegationsbeslut gällande grannemedgivande under februari 2015. 
 

 Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält, Torsås 2:42. 
 

 Nybyggnad av cistern, till- och ombyggnad Bergkvara reningsverk, 
Bergkvara 2:33. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03, 2015-03-17 kommun-
styrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under februari 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under februari 2015. 
-----   
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KS § 97/15 
AU § 93/15   15/KS0081 
Förvärv av Spelet 11, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB ansöker om att få förvärva fastigheten (obebyggd tomt), 
Spelet 11 i Bergkvara. 
 
Tomtarealen uppgår till cirka 2 500 kvm och förvärvspriset skall ej överstiga 50 
kronor per kvm. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-17: 
 
att upprätta förslag på köpekontrakt gällande Spelet 11, 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprätta förslag på köpekontrakt gällande Spelet 11, 
 
att bemyndiga kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande att under- 
     teckna köpekontraktet gällande Spelet 11 i Bergkvara. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprätta förslag på köpekontrakt gällande Spelet 11, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att under- 
     teckna köpekontraktet gällande Spelet 11 i Bergkvara. 
-----  
Sändlista 
Torsås Bostads AB 
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KS § 98/15 
AU § 94/15   15/KS0090 
Förvärv av del av Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Djursviks Fastigheter ansöker om att få förvärva fastigheten (obebyggd tomt), 
del av Övraby 1:14. 
 
Området är till största delen planlagt för småindustri (det lila på kartutdraget). 
Enligt planen blir denna marks minsta skyddsavstånd till bostadsbebyggelse 
cirka 25 meter. Vilken industriverksamhet som kan betecknas som småindustri 
på denna plats bör utgå från detta skyddsavstånd. 
  
Byggnad får ha max 5 meter byggnadshöjd, det vill säga måttet från marken till 
skärningen mellan vägg och takets möte med denna vägg.  
 
De stora prickarna längs områdets ytterkant mot söder betyder att det inte är 
tillåtet med en utfart över denna linje.  
 
Det lila området är cirka 2 900 kvm stort. Av detta är cirka 1 100 kvm byggbar 
mark. Avståndet mellan vägen och den lilamarkerade marken varierar mellan 
10 – 15 meter. Från byggbar mark till Ekarydvägen varierar avståndet mellan 
21 – 25 meter. 
 
På det prickade området är inte bebyggelse tillåten, men för de flesta industri-
verksamheter fyller prickmarken ett nödvändigt behov som skyddsområde 
mellan byggnaden och den kringliggande bebyggelsen. Den prickade marken 
går att använda till andra saker än att bebygga, till exempel parkering.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-17: 
 
att upprätta förslag på köpekontrakt gällande del av Övraby 1:14, 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprätta förslag på köpekontrakt gällande del av Övraby 1:14, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att under- 
     teckna köpekontraktet gällande del av Övraby 1:14. 
 

Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-03-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 98/15, Ansökan förvärv fastigheten Övraby 1:14 
del av 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprätta förslag på köpekontrakt gällande del av Övraby 1:14, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att under- 
     teckna köpekontraktet gällande del av Övraby 1:14. 
-----  
Sändlista 
Djursviks Fastigheter 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-03-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 99/15 
AU § 95/15   14/KS0177 
Omsorgstaxan 2015 – avgift för förbrukningsartiklar vid kort- 
tidsboende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige antog 2014-11-24 omsorgstaxan för perioden  
2015-03-01-2016-02-28. 
 
Kostnaden för kortidsboende ändrades från 189 kronor till 209 kronor per 
dygn (kost 129 kronor, hyra 60 kronor och förbrukningsartiklar 20 kronor) 
Kostnaden för förbrukningsartiklar vid korttidsboende har angivits felaktigt 20 
kronor per dygn, vilket gör en månadskostnad på 600 kronor. 
 
I permanent särskilt boende är månadskostnaden år 2015 för förbruknings- 
artiklar 128 kronor inklusive moms. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-02-19 § 21 att avgiften för förbrukningsartiklar 
vid korttidsvistelse/växelvård ändras till 25 kronor per vecka, inklusive moms, 
att gälla från 2015-03-01-2016-02-28 samt att avgiften för korttidsvistelse/ 
växelvård ändras till 189 kronor per dygn (kost 129 kronor och hyra 60 
kronor), att gälla från 2015-03-01-2016-02-28. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiften för förbrukningsartiklar vid korttidsvistelse/växelvård ändras till  
     25 kronor per vecka, inklusive moms, att gälla från 2015-03-01-2016-02-28 
     samt  
 
att avgiften för korttidsvistelse/ växelvård ändras till 189 kronor per dygn (kost 
     129 kronor och hyra 60 kronor), att gälla från 2015-03-01-2016-02-28. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiften för förbrukningsartiklar vid korttidsvistelse/växelvård ändras till  
     25 kronor per vecka, inklusive moms, att gälla från 2015-03-01-2016-02-28 
     samt  
 
att avgiften för korttidsvistelse/ växelvård ändras till 189 kronor per dygn (kost 
     129 kronor och hyra 60 kronor), att gälla från 2015-03-01-2016-02-28. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-03-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 100/15 
AU § 97/15   15/KS0070 
Framställan om omförhandling av minnesanteckningar/muntlig 
överenskommelse med Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
När minnesanteckningar daterade 2009-01-19 mellan Torsås Bostads AB och 
Integrationsenheten i Torsås kommun (före detta flyktingmottagningen) 
skrevs, hade kommunen hela ansvaret för introduktionen av nyanlända.  
 
I december 2010 flyttas huvudansvaret för nyanländas etablering från 
kommunerna till Arbetsförmedlingen. 
 
Eftersom Integrationsenheten sedan 2010 inte hanterar några av de ny-
anländas pengar, finns ingen möjlighet att se till att den enskilde sköter sin 
ekonomi. De nyanlända bör istället betraktas som vilken kommuninvånare 
som helst med motsvarande förutsättningar. Av den anledningen anser 
Integrationsenheten att eventuella privata hyresskulder till Torsås Bostads AB 
ska hanteras på samma vis som görs för kommunens övriga invånare, det vill 
säga att man skickar obetalda fakturor till inkasso för indrivning. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-02-19 § 26 att skicka en framställan till 
kommunstyrelsen för en omförhandling av överenskommelse med Torsås 
Bostads AB daterad 2009-01-19. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att säga upp gällande minnesanteckningar/muntlig överenskommelse daterade 
     2009-01-19 med Torsås Bostads AB.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att säga upp gällande minnesanteckningar/muntlig överenskommelse daterade 
     2009-01-19 med Torsås Bostads AB.  
-----  
Sändlista  
Torsås Bostads AB 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-03-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 101/15 
AU § 56/15   15/KS0049 
Ny tidpunkt för införande av Valfrihetssystem enligt LOV 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att införa Lagen om 
valfrihetssystem LOV 2015-01-01. Torsås kommun har fått statsbidrag för att 
förbereda och vidarutveckla valfrihetssystem enligt LOV. 
 
Den resursfördelningsmodell som funnits för hemtjänsten är inte av den 
kvalitet att den kan användas som ersättningsmodell i LOV:en. Socialnämnden 
behöver därför tid på sig att ta fram en modell som håller över tid. 
Socialnämnden har under flera år haft underskott så även för 2014, merparten 
av underskottet kommer från hemtjänsten. Socialnämnden anser att verksam-
heten måste komma tillrätta med detta innan det går att starta upp LOV:en 
igen. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-01-22 § 9 att föreslår kommunfullmäktige besluta 
om att ändra tidpunkten för införandet av Valfrihetssystem enligt LOV. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja bifall till att ändra tidpunkten för införande av Valfrihetssystem  
     enligt LOV, 
 
att socialnämnden återkommer i kommunfullmäktige 2015-09-14 med en  
     lägesrapport i ärendet. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja bifall till att ändra tidpunkten för införande av Valfrihetssystem  
     enligt LOV, 
 
att socialnämnden återkommer i kommunfullmäktige 2015-09-14 med en  
     lägesrapport i ärendet. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-03-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 
 
 
KS § 102/15 
AU § 57/15   14/KS0096 
Icke verkställda beslut kvartal 4, 2014  
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 

Rapport kvartal 4, 2014 
 
Antal icke verkställda beslut:  2, varav 1 verkställd 

 under kvartal 4 (2014-
11-25) 

  

Kön Beslut – Verkställt Typ av bistånd 

Man 20140929 - SoL Kontaktperson – tidigare avsagt sig 
uppdraget 2014-09-29 

Man 20131216 – 20141125  SoL Kontaktperson – flyttat utomlands 

   
Antal dagar från beslut till rapportering: 439 
Antal män: 2 
Antal kvinnor 0 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 4, 2014. 
 

Kommunstyrelsen föreslår besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 4, 2014. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-03-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 103/15 
AU § 58/15   14/KS0078  
Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revidering av föreningsbidrag: 
 

 Utöka åldersgränsen för utbetalning av föreningsbidrag till 5 till 25 år, 

 Utöka kulturbidragen med 20 000 kronor. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-02-03 § 8 att godkänna reviderade riktlinjer 
för föreningsbidrag. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa, reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att i riktlinjerna för föreningsbidrag byta ut, handikappade med funktionsnedsatta. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa, reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-03-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 104/15 
AU § 60/15   15/KS0034  
Hantering av hyreskostnader vid utträde ur befintliga lokaler 
 
Ärendebeskrivning 

 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2015-01-20 § 2 att efterhöra med 
kommunstyrelsen vad som gäller vaseende hantering av hyreskostnader vid 
utträde ur befintliga lokaler. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att den uppsägningstid, som finns i upprättat hyreskontrakt gäller.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att den uppsägningstid, som finns i upprättat hyreskontrakt gäller.  
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-03-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 105/15 
AU § 61/15 
KS § 188/14 
AU § 164/14   13/KS0145  
Riktlinjer för lägsta elevunderlaget 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26 § 270 att inhämta bildningsnämndens 
yttrande över möjligheterna att utforma riktlinjer för lägsta elevunderlag för 
kommunens låg och mellanstadieskolor. 
 
Bildningschef Håkan Petersson sammanfattar utifrån yttrande 2014-04-04, att 
det inte är möjligt utifrån det komplexa uppdraget, styrt av många av varandra 
oberoende faktorer, att utforma riktlinjer för lägsta elevunderlag för 
kommunens låg- och mellanstadieskolor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-06-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna bildningschefens svar, gällande riktlinjer för lägsta elevunderlaget.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-08-26 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att ärendet återremitteras till bildningsnämnden med 
uppdrag att göra en jämförande studie med andra kommuner i frågan samt att i 
budgeten för 2015 avsätta 200 tkr som riktade medel för finansiering av 
studien. Bilaga 1. 
 
Mona Magnusson, M yrkar att i budgeten för 2015 avsätta max 200 tkr som 
riktade medel för finansiering av studien. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunstyrelsen beslutat 
att ärendet återremitteras till bildningsnämnden med uppdrag att göra en 
jämförande studie med andra kommuner i frågan samt att i budgeten för 2015 
avsätta max 200 tkr som riktade medel för finansiering av studien.   

 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26: 
 
att ärendet återremitteras till bildningsnämnden med uppdrag att göra en 
     jämförande studie med andra kommuner i frågan samt  
 
att i budgeten för 2015 avsätta max 200 tkr som riktade medel för finansiering  
     av studien.      
Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-03-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 105/15, Riktlinjer för lägsta elevunderlaget 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-03 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-11-19 § 115 att låta ärendet vila 
till dess att nya besked från kommunstyrelsen erhålls. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2014-08-26 § 188, att ärendet åter- 
     remitteras till bildningsnämnden med uppdrag att göra en jämförande studie  
     med andra kommuner i frågan samt att i budgeten för 2015 avsätta max 200    
     tkr, som riktade medel för finansiering av studien. Med hänvisning till att  
     finansiering är borttagen från budgeten 2015.      
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2014-08-26 § 188, att ärendet åter- 
     remitteras till bildningsnämnden med uppdrag att göra en jämförande studie  
     med andra kommuner i frågan samt att i budgeten för 2015 avsätta max 200    
     tkr, som riktade medel för finansiering av studien. Med hänvisning till att  
     finansiering är borttagen från budgeten 2015.      
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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Kommunstyrelsen 2015-03-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 

KS § 106/15 
AU § 62/15 
KS § 189/14 
AU § 169/14 
AU § 116/14   14/KS0087  
Allaktivitetshus 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett allaktivitetshus ska vara en samlingspunkt och kontaktyteskapande plats för 
både unga och gamla. Allaktivitetshusets syfte är att öka möjligheterna för 
utvidgad samverkan inom Torsås kommuns olika verksamheter, men även för 
ökad samverkan mellan kommunen och dess ideella föreningar.  
 
Samarbete med olika föreningar, så som pensionärsföreningar, kultur-
föreningar, idrottsföreningar, kyrkan och studieförbund är viktigt för 
allaktivitethusets utveckling att bli en central punkt i samhället samt för 
invånarnas utveckling oavsett ålder. Ett stort antal samarbetsparters medför 
ökat utbud för Torsås kommun och dess befolkning. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-03-19 § 39 att anhålla om 
finansiering för att genomföra en förstudie med syfte att djupare kartlägga 
möjligheterna att skapa ett allaktivitetshus i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-15: 
 
att inhämta yttrande från partigrupperna om ett allaktivitetshus i Torsås  
     kommun,  
 
att yttrande ska inlämnas till kommunkansliet senast 2014-05-30.   
 

Arbetsutskottets behandling 2014-06-02 
 
Centerpartiet ser positivt på att närmare undersöka förutsättningarna för att 
bygga upp ett allaktivitetshus i Torsås kommun i samverkan med föreningslivet 
enligt skrivelse daterat 2014-05-20, undertecknat av gruppledare Håkan 
Algotsson, C. 
 
Roland Swedestam, S och Mona Magnusson, M lämnar muntligt att avvakta 
med ett allaktivitetshus tills utredningen är färdig gällande projektet Stage 
4You. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-06-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avvakta fortsatt utredning med ett allaktivitetshus tills utredningen gällande 
     projektet Stage 4You är färdigt. 
Fortsättning 
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Kommunstyrelsen 2015-03-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 106/15, Allaktivitetshus 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26: 
 
att avvakta fortsatt utredning med ett allaktivitetshus tills utredningen gällande 
     projektet Stage 4You är färdigt. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta arbetet, med ett allaktivitetshus.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avsluta arbetet, med ett allaktivitetshus.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 2015-03-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 107/15 
AU § 63/15   15/KS0051  
Organisation kultur- och fritidsutskott 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson, S har vid nämndens 
sammanträde 2015-02-03 föreslagit att kultur- och fritidsutskottet, som 
bildades 2011, ska upplösas och att dess kultur- och fritidsfrågor fortsättnings- 
vis behandlas på arbetsutskottets sammanträden. 
Kultur- och fritidsfrågor anses inte ha fått proportionerligt utrymme i politiken 
och med målet att öka intresset för frågorna läggs utskottets ärende som en 
stående punkt på föredragningslistan. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-02-03 § 10 att upplösa kultur- och fritids-
utskottet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upplösa kultur- och fritidsutskottet. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upplösa kultur- och fritidsutskottet. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2015-03-31 
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KS § 108/15 
AU § 69/15    15/KS0066 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2015-02-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2015-02-01. 
 
1. Bergkvara centrum, 13/KS0075, Lilian Kronmar och Nils-Olof Petersson, 

Torsås.   
 

2. Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot centrum, 14/KS0029, 
Margareta Kus, Torsås. 

 
3. Förbjud fyrverkerier alla dagar på året, 15/KS0020, Jan-Erik Persson, 

Torsås. 
 

4. Medborgarkontor i före detta posthuset, 15/KS0047, Ulf-Peter Rosenblad, 
Torsås. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2015-02-01. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2015-02-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 109/15 
AU § 70/15   15/KS0067 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2015-02-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2015-02-01. 
 
1. Minska lärarnas administration, 13/KS0056, Margareta Ohlin och Lina 

Milesson, FP. 
 

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

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

4. Resursfördelning för volymförändringar under året, 14/KS0162, Roger 
Isberg, S. 

 
5. Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri, 15/KS0053, Sverigedemokraterna. 

  

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2015-02-01. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2015-02-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KS § 110/15 
AU § 100/15 
KF § 139/14   14/KS0195 
Medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eftersom detta är ett extra ärende ställer ordföranden frågan till 
kommunfullmäktige som beslutar enhälligt att ärendet ska behandlas under 
kvällens sammanträde. 

 
Melker Lyth, Torsås föreslår i ett medborgarförslag att fler papperskorgar sätts 
upp i Torsås. Bland annat i krysset Norregatan/Elledalsgatan, busshållplatserna 
vid Mariahemmet, promenadstråket från Skogsgläntan bort till Vallermansgöl 
samt även längst Karlskronavägen.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-11-24: 
 
att överlämna medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås till tekniska 
     nämnden och kommunstyrelsen för beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-17 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-02-10 § 6 att tekniska förvaltningen tar 
hänsyn till Melker Lyths önskemål om fler papperskorgar när de gör nästa 
översyn av pappers-/hundlatrinskorgar. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås enligt tekniska  
     nämndens beslut 2011-02-10 § 6, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarad. 
 

Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-03-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
Fortsättning § 110/15, Medborgarförslag – Fler papperskorgar i 
Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås enligt tekniska  
     nämndens beslut 2011-02-10 § 6, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 111/12 
AU § 65/15 
AU § 316/14 
AU § 211/13 
KF § 73/13   13/KS0105 
Motion – Kommunal musik-/kulturundervisning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås 
kommun utreder kostnader och andra förutsättningar för att åter börja erbjuda 
elever musik-/kulturskola från årskurs 3 i kommunen, med intentionen att 
införa detta i kommande budget. 
 
Torsås kommun har under lång tid byggt upp ett gott rykte för sin gymnasie-
utbildning Stage4You.  
 
I Torsås kommun finns många musikaliska barn och ungdomar. Att lära sig 
spela ett instrument eller utveckla sin röst berikar och skapar harmoniska 
människor – en meningsfull fritidssyssla som nästan är som ett vaccin mot 
destruktiva riskbeteende. Det ger tillfällen till gemenskap och skänker stor 
glädje genom hela livet. 
 
Folkpartiet liberalerna vill genom musik-/kulturskolan också ge de elever den 
kunskap som är förutsättningen för fortsatta studier vid Stage4You. Det finns 
brist på duktiga musiker inom den klassiska musikvärlden därför ska en musik-
/kulturskola även erbjuda musikundervisning på de klassiska instrumenten om 
eleverna så önskar. 
  

Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna motionen – Ge alla elever i Torsås skolor från årskurs 3 möjlig- 
     het att få delta i en kommunal musik-/kulturundervisning till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att överlämna motionen – Ge alla elever i Torsås skolor från årskurs 3 möjlig- 
     het att få delta i en kommunal musik-/kulturundervisning till bildnings- 
     nämnden för beredning, 
 
att bjuda in till arbetsutskottet representant från skolan för information om  
     upplägget av musikundervisning, inom skolans verksamhetsområde.  
 

Fortsättning 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
Fortsättning § 111/15, Motion – Kommunal musik-/kultur-
undervisning  
 
Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Bildningschef Håkan Petersson lämnar en lägesrapport i ärendet gällande 
motion – kommunal musik-/kulturundervisning. Ärendet ligger i 
bildningsnämndens arbetsutskott för beredning och kommer att redovisas i tre 
olika nivåer. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18: 
 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-03 
 
Tre alternativ gällande möjlighet till drift av musik-/kulturundervisning: 
 
1. Verksamheten drivs helt i kommunal regi. 
2. Torsås kommun är kulturskolans huvudman men verksamheten drivs av 

Stage4You Academy utifrån kostnadsförslag. 
3. Torsås kommun ansöker till möjliga bidragsgivare om ekonomiskt stöd för 

att genomföra ett musikskoleprojekt. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-02-03 § 9 att år 2016 starta en kulturskola i 
extern regi enligt alternativ tre i beredning samt att begära ramförstärkning av 
den anslagsfinansierade delen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Kommunal musik-/kulturundervisning med hänvisning 
     till bildningsnämndens beslut 2015-02-03 § 9 samt 
 
att motionen, härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Kommunal musik-/kulturundervisning med hänvisning 
     till bildningsnämndens beslut 2015-02-03 § 9 samt 
 
att motionen, härmed anses besvarad. 
----- 
Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 112/15 
AU § 101/15   15/KS0075  
Tematiskt tillägg till översiktsplanen för vatten- och avlopp 
 
Ärendebeskrivning 

 
Syftet med en VA-plan är att skapa en långsiktigt hållbar dricksvatten-
försörjning och avloppsvattenhantering i hela kommunen. VA-planen ska bidra 
till kommunens tillväxt och utveckling samt skydd av miljö och människors 
hälsa. 
 
Synpunkter på planförslaget ska senast 2015-05-04 lämnas till bygg- och 
miljönämnden. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att yttra sig på upprättat tematiskt tillägg till översiktsplanen  
     för vatten- och avlopp. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att yttra sig på upprättat tematiskt tillägg till översiktsplanen  
     för vatten- och avlopp. 
----- 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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Kommunstyrelsen 2015-03-31 
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KS § 113/15 
AU § 102/15   14/KS0150  
Antagande av ny avfallsplan 2015-2022 för Kalmarsunds- 
regionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR) har tagit fram ett förslag till ny 
renhållningsordning som omfattar medlemskommuner Kalmar, Nybro, Torsås, 
Mörbylånga och Oskarshamn. 
 
Renhållningsordningen omfattar avfallsplan och föreskrifter, som är det 
dokument som styr avfallsverksamheten inom KSRR och dess medlems-
kommuner och därmed avfallshanteringen hos fastighetsägare och 
kommuninvånare i medlemskommunerna. 
 
Renhållningsordningens inriktning och huvudsakliga innehåll överensstämmer 
med tidigare renhållningsordning för KSRR. En allmän uppdatering har gjorts 
sedan tidigare version, men även mer specifika tillägg och ändringar i samband 
med Oskarshamns kommuns inträde 2015-01-01 samt att insamling av mat-
avfall införts i samtliga medlemskommuner. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta avfallsplan 2015-2022 för Kalmarsundsregionens 
     Renhållare.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta avfallsplan 2015-2022 för Kalmarsundsregionens 
     Renhållare.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 114/15   14/KS0010  
Delgivning, Beslutsprotokoll efter uppföljning, krisberedskaps-
arbete 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna delges Länsstyrelsen i Kalmars beslut 2015-03-12 gällande 
beslutsprotokoll efter uppföljning av Torsås kommuns krisberedskapsarbete 
enligt lag 2006:544. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar Länsstyrelsens beslut  
     2015-03-12 gällande beslutsprotokoll efter uppföljning av Torsås kommuns 
     krisberedskapsarbete 
----- 
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KS § 115/15   15/KS0039  
Delgivning, Ungdomsarbetslösheten, februari 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamöterna delges arbetsmarknadens utveckling, ungdomsarbetslösheten 
februari 2015 från Regionförbundet i Kalmar län. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar arbetsmarknadens utveckling, 
     ungdomsarbetslösheten februari 2015 från Regionförbundet i Kalmar län. 
 ----- 
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KS § 116/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 TeliaSonera, samerkansavtal, bredband. 

 Kalmar kommun – utökad samverkan. 

 2015-04-01 klockan 18.30, information om E22. 

 2015-04-07, presentation för nyanställda. 

 Djursvik. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 
 

 2015-04-15 möte med Kalmarsunds Gymnasieförbund. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 117/15   15/KS0037  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2015-02-24, 2015-03-03 och 2015-03-17, 
personalutskottet 2015-03-10. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna, anmälan. 
-----  
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AU § 118/15   15/KS0101 
Samverkansöverenskommelse kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samverkansöverenskommelsen är övergripande och kopplad till underavtal/ 
överenskommelser i Kalmar län. Samverkansöverenskommelsen utgör också 
grundkrav i PRIO projektet (Plan för riktade insatser inom området för psykisk 
ohälsa) som länet måste uppfylla för att huvudmännen ska kunna ta del 
projektets prestationsmedel. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från socialnämnden, på samverkansöverenskommelse  
     kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KS § 119/15   13/KS0176  
Lägesrapport om- och tillbyggnad Torskolans högstadium 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sverigedemokraterna efterhör om en lägesrapport avseende om- och tillbyggnad 
Torskolans högstadium. 
 
Bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson, S lämnar en lägesrapport 
avseende pågående om- och tillbyggnad av Torskolans högstadium. 
 
Intresse finns om att få en information om pågående arbete på kommun-
fullmäktiges sammanträde samt att processen synliggörs för både anställda och 
allmänheten. 
-----  
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KS § 120/15    
AU § 10/15   14/KS0204  
Förändring i arbetsuppgifter inom Torsås Fjärrvärmenät AB 
 

Ärendebeskrivning 
 
VD Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB har ansvarat för alla uppgifter i 
bolaget såsom VD-post, fakturering, ekonomi och avläsning, drift, felavhjälp- 
ning, support med mera. 
 
I en skrivelse daterad 2014-11-12 från Anders Palmér, M, Roger Isberg, S och 
Sten Bondesson C är bolaget väldigt sårbart och beroende av en person och 
föreslår att: 
 

 Bolaget skall fortsättningsvis vara ett fristående bolag, 

 Bolaget köper tjänsterna; VD, fakturering, avläsning och ekonomi av 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB eller tekniska kontoret. VD 
posten skall vara separerad från den person/personer som övriga tjänster 
köps av. Enligt VD Bo Lindström ligger arbetstiden på cirka 15-20 timmar 
per vecka. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
 
att det inte är lämpligt att köpa tjänster från Torsås Fastighets AB eftersom de 
     är deras största kund, 
 
 att inhämta från Torsås Fjärrvärmenät AB en specificerad beskrivning, över 
      det tjänster som vill köpas in. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-03-31 
 
Roland Swedestam, S vill ha en återrapportering av ärendet avseendet över-
tagande av arbetsuppgifter inom Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 
Kommunchefen informerar om att vissa kostnader för övertagande av arbets- 
uppgifter är framtagna. 
 
Ledamöternas intention är att arbetsuppgifterna ska ligga kvar i Torsås 
kommun.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ett samlat kostnadsförslag på övertagande av arbetsuppgifterna överlämnas  
     till Torsås Fjärrvärmenät AB. 
-----  
Sändlista Kommunchefen 


