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Kommunstyrelsen 2015-08-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2015-08-26. 13.00 – 18.00     
      
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Susanne Rosén, S 
 Lena Gustafsson, V 
 Mona Magnusson, M  
 Johan Petersson, FP     
 Sten Bondesson, C 
 Marcus Johansson, C § 178 - 213   
 Christofer Johansson, C    
 Nicklas Thorlin, SD tjänstgörande ersättare för Martin Kirchberg, SD  
 Kent Freij, SD 
 Per-Olov Vickius, SD tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C § 213 
  
  
  
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
    
   
Utses att justera Sten Bondesson, C 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2015-08-27 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 178 - 213 

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

 Justerande Sten Bondesson 

   

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2015-08-26 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-08-28  Datum för anslags 
nedtagande 

2015-09-21  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare 178 - 213  

Per Olov Vickius, SD ej tjänstgörande ersättare  178 – 212  

Mats Olsson, KD, ej tjänstgörande ersättare  178 – 213 

Mikael Jarmdahl, TeliaSonera 196 

Tomas Umbro, Skanova 196 

Conny Olofsson, Telia  196 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 196 

Ann-Sofie Gränefält, turism- och kommunikations- 
ansvarig 

 
196 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 178 - 213 
 
§ 178 Ekonomirapport/Månadsuppföljning juni 2015 
§ 179 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, Kommuninvest  
§ 180 Utredning/uppdrag förvaltningsorganisation 
§ 181 Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under maj 
 2015 
§ 182 Redovisning delegationsbeslut gällande anställningsbevis under april, 
 juni 2015 
§ 183 Firmateckning Torsås kommun – 2018, revidering 
§ 184 Marförsäljning del av Övraby 1:190 
§ 185 Avtal, Svensk Fastighetsförmedling 
§ 186 Avtal markdisposition, del av Bergkvara 2:1 
§ 187 Icke verkställda beslut kvartal 1, 2015 
§ 188 Projekt – Färdplan 2020 samhällsbetalda transporter 
§ 189 Taxa sotning och brandskyddskontroll 2015-04-01 – 2016-03-31 
§ 190 Reglemente socialnämnden 
§ 191 Reglemente bygg- och miljönämnden 
§ 192 Reglemente tekniska nämnden 
§ 193 Reglemente för enskild väghållning i Torsås kommun 
§ 194 Kommunala Pensionärsrådet och Rådet för FunktionsHinderfrågor, 
 representanter från kommunstyrelsen 
§ 195 Avsiktsförklaring om offentlig medfinansiering 
§ 196 Samverkansavtal, TeliaSonera Sverige AB 
§ 197 Begäran om uppdrag att förnya delar av detaljplan Siggatorp 1:8, 1:45 
 med flera 
§ 198 Begäran om uppdrag att förnya delar av detaljplan vid gamla apoteket 
 I Söderåkra 
§ 199 Översiktsplan, tematiskt tillägg VA 
§ 200 Motion – Expeditioner på Solgläntan 
§ 201 Motion – Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkraftsetableringar 
§ 202 Motion – Problem med kajor 
§ 203 Motion – Laddstolpar för elbilar 
§ 204 Redovisning av medborgarförslag under handläggning 
§ 205 Redovisning av motioner under handläggning 
§ 206 Budget 2016, plan 2017-2018, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 207 Information från Överförmyndarnämnden 
§ 208 Avtal tecknade med Unik Resurs 
§ 209 Kommunledningen informerar 
§ 210 Anmälan arbetsutskottet 2015-06-02, 2015-06-08, 2015-06-22,  
 2015-07-07,  
 Personalutskottet 2015-06-04, 2015-06-12, 2015-08-11 
§ 211 Övertagande av mark på del av Söderåkra 6:114 
§ 212 Rekrytering av ny bildningschef 
§ 213 Övriga ärenden 
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KS § 178/15   15/KS0010  
Ekonomirapport/Månadsuppföljning juni 2015  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget 
januari – juni 2015, investeringar, personalkostnader samt sjukfrånvaro. 
 
Utifrån ny skatteprognos i augusti revideras resultatprognosen från 1,9 mkr till 
0,7 mkr. 
 
Ekonomichefen informerar om att samtliga nämnder förutom socialnämnden 
håller sin budget. 
 
Kommunstyrelsen redovisar att verksamheten följer budgeten. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar att verksamheten följer budgeten men att 
många bostadsanpassningar ger risk för överskridande av budgeten för 
bostadsanpassning. 
 
Tekniska nämnden redovisar att verksamheten följer budgeten. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott med 6,2 mkr. 
Budget för köp av hemtjänst är otillräcklig, vid årets ingång var verksamheten 
underbudgeterad med ca 4 mnkr. Antalet hemtjänsttimmar har ökat främst 
beroende på resurskrävande vak under årets början. 
Kostnad för ob-tillägg, övertid samt timvikarier har överstigit budget. 
Minskade intäkter då ett antal långtidsplatser omvandlats till korttidsplatser 
inom särskilt boende, vidare har antalet levererade portioner  minskat. 
För högt budgeterade intäkter för arbetsutvecklingsverksamheten vid Vågen. 
Kostnader utöver budget för sjuksköterskeorganisation samt under januari-
mars även för nattpatrullen.  
Ökade kostnader enligt betalningsansvarslagen (BAL). 
IFO har hittills under året följt budget. 
Integrationsenheten beräknas visa överskott genom ett mer omfattande avtal 
med Migrationsverket jämfört med 2014. 
                                 
Bildningsnämndens redovisar att verksamheten följer budgeten. 
 
Finansförvaltningen redovisar ett överskott med 3,3 mkr. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 178/15, Ekonomirapport/Månadsuppföljning 
januari – juni 2015   
 
Ny skatteprognos innebär lägre intäkter, vidare beräknas lägre intäkter för 
kommunal skatteutjämning. Totalt 1,8 mkr.  
Ej budgeterade intäkter AFA-försäkring 3,1 mkr. 
Lägre avskrivningar 0,5 mkr. 
Avkastning från finansiella placeringar av pensionsmedel samt utebliven 
nyupplåning 1,5 mkr. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att bjuda in personalchefen och HR-specialisten till kommunstyrelsen  
     2015-010-22 för en redovisning av personalkostnader samt sjukfrånvaro, 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari – juni 2015. 
-----  
Sändlista 
Personalchefen 
HR-specialisten  
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KS § 179/15 
AU § 218/15   15/KS0150 
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, Kommuninvest 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar i ärendet. 
 
Föreningsstämman fastställer 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest 
ekonomiska förening. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för 
medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda 
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer 
av medlemskapet. 
 
I en skrivelse från Kommuninvest daterad 2015-05-21 efterhör föreningen hur 
Torsås kommun som medlem vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga en 
särskild medlemsinsats. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun utnyttjar möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats 
     om 805 408 kronor (75 procent av högsta nivån), 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och ekonomichef Kent 
     Frost underteckna svarsblanketten om medlemsintresse för att erlägga 
     särskild insats under år 2015 för att helt eller delvis fullgöra den 
     obligatoriska insatsen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun utnyttjar möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats 
     om 805 408 kronor (75 procent av högsta nivån), 
 
att finansiering sker inom balansräkningen, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och ekonomichef Kent 
     Frost underteckna svarsblanketten om medlemsintresse för att erlägga 
     särskild insats under år 2015 för att helt eller delvis fullgöra den 
     obligatoriska insatsen. 
-----  
Sändlista 
Kommuninvest 
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KS § 180/15 
AU § 245/15   15/KS0176  
Utredning/uppdrag förvaltningsorganisation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet gällande utredning/uppdrag förvaltningsorganisationen utgår efter 
beslut i arbetsutskottet 2015-08-18. 
----- 
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KS § 181/15 
AU § 183/15 
AU § 165/15 15/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under maj 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under maj 2015. 
 

 Uppförande av plank i tomtgräns, Övraby 1:35. 

 Nybyggnad av högstadieskola, Torsås 4:111,3. 
 

 

Arbetsutskottet föreslår 2015-05-19 och 2015-06-02 kommun-
styrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under maj 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under maj 2015. 
-----   
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KS § 182/15 
AU § 205/15 
AU § 184/15 15/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under april och juni 2015 
  
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
upprättat anställningsbevis april 2015. 
 

 Vikarierande vaktmästare, kommunledningskontoret. 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande upprättat anställningsbevis under juni 2015. 
 

 Kommunchef, kommunledningskontoret, tillsvidare från och med  
2015-07-01. 

 
Redovisning av turismansvarig Ann-Sofie Gränefält fattade delegationsbeslut 
gällande anställningsbevis april 2015. 
 

 Turistinformatör, turistbyrån.  
 
Redovisning av kommunikationsansvarig Ann-Sofie Gränefält fattade 
delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis under juni 2015. 
 

 Två turistinformatörer, turistbyrån i Bergkvara, timavlönade från och med 
2015-06-17. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2015-08-18: 
 
att med hänvisning till att kommunstyrelsens beslut 2015-06-08 § 176 inte är 
     justerat överlämnas anställningsbevis gällande kommunchef till kommun- 
     styrelsen för godkännande 

 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande kommunikations- 
     ansvariges upprättade anställningsbevis under juni 2015. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 182/15 Redovisning delegationsbeslut gällande 
upprättade anställningsbevis under april och juni 2015 
 
Kommunstyrelsens behandling 2015-08-26 
 
Protokollsanteckning 
 
Mona Magnusson, M vill ha antecknat i protokollet att ordförande Henrik 
Nilsson Bokor, S har överträtt sina befogenheter genom att underteckna 
anställningsbevis daterat 2015-06-09 gällande kommunchefstjänsten trots att 
han inte har någon delegationsrätt. Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-08 
justerades först vid dagens sammanträde. 
 
Enligt antagen delegationsordning 2015-05-26 är det kommunstyrelsen som 
anställer ny kommunchef.  
 
Enligt begäran från Christofer Johansson, C ajourneras sammanträdet mellan 
13.50 – 13.55 innan kommunstyrelsen återupptar förhandlingarna. 
 
Christofer Johansson, Marcus Johansson och Sten Bondesson samtliga C 
instämmer i Mona Magnussons, M markering. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade  
    anställningsbevis under april och juni 2015. 
-----   
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KS § 183/15 
AU § 206/15 
KS § 1/15   15/KS0012 
Firmateckning i Torsås kommun - 2018  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-01-12: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, tecknar  
     kommunens firma; 
 
Henrik Nilsson Bokor, S kommunstyrelsens ordförande 
Mona Magnusson, M   kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Kent Frost   ekonomichef 
Jan Darrell   kommunchef 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Isak Högelius personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Mona Magnusson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
 
Vaktmästare Johnny Petersson samt kommunsekreterare Yvonne Nilsson 
bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och godsförsändelser. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-08-18 
 
Med anledning av att kommunchef Jan Darrell avslutar sin anställning på 
Torsås kommun 2015-07-31och ny kommunchef är tillsatt så revideras 
firmateckning i Torsås kommun till och med 2018. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-08-18: 
 
att med hänvisning till att kommunstyrelsens beslut 2015-06-08 § 176 inte är 
     justerat överlämnas revidering av firmateckning i Torsås kommun till och  
     med 2018 till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 183/15 Firmateckning i Torsås kommun - 2018  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, tecknar  
     kommunens firma; 
 
Henrik Nilsson Bokor, S kommunstyrelsens ordförande 
Mona Magnusson, M   kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Kent Frost   ekonomichef 
Håkan Petersson   kommunchef 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Isak Högelius personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Mona Magnusson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
 
Vaktmästare Johnny Petersson samt kommunsekreterare Yvonne Nilsson 
bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och godsförsändelser. 
-----   
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KS § 184/15 
AU § 203/15 
KS § 132/15 
AU § 125/15 15/KS0109 
Markförsäljning del av Övraby 1:190 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har genom ett beslut av kommunfullmäktige 2012-10-15 § 
142 betalt för VA-anslutning till bland annat Övraby 1:190 och 1:191.  
Kostnaden för anslutningsavgiften var vid tidpunkten för kommunfullmäktiges 
beslut 130 000 kronor exklusive moms (för vatten, avlopp och dagvatten). 
 
Vid försäljning av halva tomter föreslås att markpriset följer kommun-
fullmäktiges taxa samt att halva kostnaden för anslutningsavgiften tas ut. Då 
kvarstår delar av Övraby 1:191 som bör sammanföras med Övraby 1:190 och 
att köparen och kommunen delar på kostnaderna för fastighetsreglering. 
 
Arealen för fastigheten Övraby 1:191 är 1 128 kvadratmeter. Priset för halva 
fastigheten Övraby 1:191 är 28 200 kronor (50 kronor per kvadratmeter) plus 
halva anslutningsavgiften 81 250 kronor inklusive moms. Halva kostnaden för 
fastighetsregleringen tillkommer. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-04-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
Alternativ 1; Hela fastigheten Övraby 1:190 säljs med anslutningsavgift, 
                    162 500 kronor inklusive moms, tillkommer markkostnad (á 50 
                     kronor per kvadratmeter) och fastighetsreglering, 
 
Alternativ 2; Halva fastigheten Övraby 1:190 säljs med halv anslutningsavgift, 
                    (innebär ingen anslutning), 81 250 kronor inklusive moms, till- 
                     kommer markkostnad (á 50 kronor per kvadratmeter) och halv 
                     kostnad för fastighetsreglering, 
 
Alternativ 3; Halva fastigheten Övraby 1:190 säljs med anslutningsavgift, 
                    162 500 kronor inklusive moms, tillkommer markkostnad (á 50 
                     kronor per kvadratmeter) och halv kostnad för fastighets- 
                     reglering. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 184/15, Markförsäljning del av Övraby 1:190 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-04-29: 
 
Alternativ 1; Hela fastigheten Övraby 1:190 säljs med anslutningsavgift, 
                    162 500 kronor inklusive moms, tillkommer markkostnad (á 50 
                     kronor per kvadratmeter) och fastighetsreglering, 
 
Alternativ 2; Halva fastigheten Övraby 1:190 säljs med halv anslutningsavgift, 
                    (innebär ingen anslutning), 81 250 kronor inklusive moms, till- 
                     kommer markkostnad (á 50 kronor per kvadratmeter) och halv 
                     kostnad för fastighetsreglering, 
 
Alternativ 3; Halva fastigheten Övraby 1:190 säljs med anslutningsavgift, 
                    162 500 kronor inklusive moms, tillkommer markkostnad (á 50 
                     kronor per kvadratmeter) och halv kostnad för fastighets- 
                     reglering. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-07-07 
 
Ledamot Roland Swedestam, S har varit och tittat på fastigheten Övraby 1:190 
och 1:191 och konstaterar att fastigheterna är svårsålda och föreslår att Torsås 
kommun säljer del av fastigheten Övraby 1:190. 
 
Arealen för fastigheten Övraby 1:190 är cirka 1 155 kvm. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-07-07:   
 
att upprätta ett förslag till köpekontrakt till kommunstyrelsens sammanträde 
     2015-08-26. 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att sälja 600 kvm av fastigheten Övraby 1:190 till en kostnad av 50 kronor per 
     kvm till ägaren av fastigheten Övraby 1:189. Lantmäteriförrättning till-  
     kommer dels på de 600 kvm som läggs till Övraby 1:189 samt den 
     resterande del av fastigheten som läggs till Övraby 1:191. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 184/15, Markförsäljning del av Övraby 1:190 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att sälja 600 kvm av fastigheten Övraby 1:190 till en kostnad av 50 kronor per 
     kvm till ägaren av fastigheten Övraby 1:189. Lantmäteriförrättning till-  
     kommer dels på de 600 kvm som läggs till Övraby 1:189 samt den 
     resterande del av fastigheten som läggs till Övraby 1:191. 
 
att godkänna upprättat köpeavtal på del av Övraby 1:190 med Torbjörn 
     Waldén och Ann-Louise Jansson, Söderåkra, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan  
     Petersson underteckna köpeavtalet. 
-----  
Sändlista  
Torbjörn Waldén och Ann-Louise Jansson 
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KS § 185/15 
AU § 202/15   15/KS0159 
Avtal, Svensk Fastighetsförmedling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun och Svensk Fastighetsförmedling tecknar ett avtal om 
förmedlingsuppdrag 2012-12-03. 
 
Fastighetsmäklaren får i uppdrag av ägaren att med ensamrätt förmedla 
försäljning av samtliga tomter i Torsås kommun såsom Ragnabo 3:28 (nio 
stycken), 3:23 (två stycken) med fler i Bergkvara, Backsippevägen 2, 4, 6 med 
flera i Söderåkra samt Poppelgatan 1 med flera i Torsås. 
 
Provision utgår med 19 900 kronor exklusive moms per tomt gällande 
perioden 2012-09-15 – 2014-09-15 med möjlighet till ett års förlängning. 
 
Uppdraget gäller med ensamrätt från undertecknat avtal tills 2014-09-15. Om 
någon av parterna önskar att uppdraget ska upphöra vid utgången av den 
avtalade giltighetstiden ska underrättelse ske senast 30 dagar dessförinnan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-10-22 § 263 att meddela 
tidigare intressenter samt Svensk Fastighetsförmedling att tomterna inom 
fastigheten Spelet 11 i Bergkvara är åter ute på försäljning. 
 
Svensk Fastighetsförmedling har sålt fastigheten Spelet 11 till Torsås Bostads 
AB och har tagit ut en provision på 19 900 kronor exklusive moms. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-07-07: 
 
att säga upp gällande avtal om förmedlingsuppdrag innan 2015-08-15 med  
     Svensk Fastighetsförmedling, för upphörande 2015-09-15,  
 
att ge Håkan Petersson i uppdrag att säga upp avtalet med Svensk Fastighets- 
     Förmedling, för upphörande 2015-09-15, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut gällande uppsägning av 
     gällande avtal om förmedlingsuppdrag. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera uppsägningen av gällande avtal om förmedlingsuppdrag 
-----  
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Kommunstyrelsen 2015-08-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 186/15 
AU § 223/14   15/KS0170   
Avtal markdisposition, del av Bergkvara 2:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtal är upprättat 2012-03-06 mellan Torsås kommun och ägarna till 
fastigheten Garvaren 4 gällande disposition av ett område cirka 30 kvm på del 
av Bergkvara 2:1. 
 
Nu är fastigheten såld och nya ägare vill överta dispositionsavtalet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
  
att dispositionsavtalet som tecknats 2012-03-06 med Stefan Nordin och Carin 
      Lantorp bekräftas att gälla på samma villkor med de nya ägarna till 
      fastigheten Garvaren 4, Daniel Johansson och Pernilla Lundgren,  
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och Håkan Petersson 
     underteckna dispositionsavtalet på del av fastigheten Bergkvara 2:1. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
  
att dispositionsavtalet som tecknats 2012-03-06 med Stefan Nordin och Carin 
      Lantorp bekräftas att gälla på samma villkor med de nya ägarna till 
      fastigheten Garvaren 4, Daniel Johansson och Pernilla Lundgren,  
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
    Petersson underteckna dispositionsavtalet på del av fastigheten Bergkvara 
    2:1. 
-----   
Sändlista 
Ägarna till fastigheten Garvaren 4 
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KS § 187/15 
AU § 179/15   15/KS0126 
Icke verkställda beslut kvartal 1, 2015  
 
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 1, 2015 
 
Antal icke verkställda beslut:  3 
  

Kön Beslut – Verkställt Typ av bistånd 

Man 20140929 - SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Kvinna 20131002 - SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Kvinna 20141219 - Familjeresurs - resursbrist 

   
Antal dagar från beslut till rapportering: 437 
Antal män: 1 
Antal kvinnor 2 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-05-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2015. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2015. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 188/15 
AU § 209/15   15/KS0137 
Projekt – Färdplan 2020 samhällsbetalda transporter 
 
Ärendebeskrivning 
 
I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Kalmar län är ett av målen att bli 
en fossilbränslefri region till år 2030. Arbetet med Fossilbränslefri region ska 
bidra till: 
 

 en hållbar tillväxt i Kalmar län – fler jobb och mer export 

 att Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil koldioxid samt 

 att effektivisera länets energianvändning. 
 
Delmålet för de samlade klimatutsläppen är att utsläppen av fossil koldioxid år 
2020 ska ha minskat med 50 procent jämfört med år 1990. För att nå detta mål 
har klimatkommissionen pekat ut följande områden som viktiga att arbeta med: 
 

 Vägtrafik 

 Biogas 

 Energieffektivisering 

 El från förnybara källor 

 Hållbar tillväxt och upphandling av varor och tjänster. 
 
Delmål finns uppställda för samtliga dessa områden. För person- och 
godstransporter finns delmålet att alla samhällsbetalda person- och gods-
transporter i länet ska vara klimatneutrala år 2020. 
 
Primärkommunala nämnden föreslår länets kommuner att delta i projektet – 
Färdplan 2020 samhällsbetalda transporter som leds av Klimatsamverkan 
Kalmar län.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att delta i projektet – Färdplan 2020 samhällsbetalda transporter som leds av 
     Klimatsamverkan Kalmar län. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delta i projektet – Färdplan 2020 samhällsbetalda transporter som leds av 
     Klimatsamverkan Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KS § 189/15 
AU § 211/15  15/KS0145 
Taxa sotning och brandskyddskontroll 2015-04-01 – 2016-03-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sotningsindex har höjts med 1,87 procent enligt Sveriges kommuner och 
landsting. Införandet av index börjar gälla 2015-04-01 och de värden som 
främst ligger till grund för sotningsindexet är löneökningar i löneavtalet mellan 
Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kommunal-
arbetareförbundet. 
 
Sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll under perioden 2015-04-01 – 
2016-03-31 föreligger. 
 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
beslutar 2015-05-04 § 21 att anta de nya taxorna för sotning och 
brandskyddskontroll och överlämna de till kommunfullmäktige i respektive 
kommun för godkännande. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta förslag på taxor gällande för sotning och brandskydds- 
     kontroll. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att vid nästa möte inom Räddningstjänstförbundet redovisas en lägesrapport 
     om sotningsverksamheten i Torsås kommun efter den senaste erinran. 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta förslag på taxor gällande för sotning och brandskydds- 
     kontroll. 
-----  
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås kommun 
Kommunfullmäktige 
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KS § 190/15 
AU 212/15   15/KS0140 
Reglemente socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2015-05-21 § 81att godkänna följande revidering i 
nämndens reglemente: 
 

 §§ 14, 16, 22 med ändringen 1:e vice och 2:e vice ordförande, 

 § 17 justeringsdag från tre till fem dagar efter sammanträdesdagen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidering av § 17, justeringsdag från tre till fem dagar efter sammanträdes- 
     dagen tas bort, med anledning av Kommunallagen 5 kapitlet § 61 så skall ett 
     protokoll justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet, 
 
att i övrigt, godkänna och anta upprättat reglemente för socialnämnden. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidering av § 17, justeringsdag från tre till fem dagar efter sammanträdes- 
     dagen tas bort, med anledning av Kommunallagen 5 kapitlet § 61 så skall ett 
     protokoll justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet, 
 
att revidera under nämndens övriga uppgifter – Lag (1993:389) assistans- 
     ersättning enligt § 5 har upphört och ersatts med Socialförsäkringsbalken  
     § 51, 
 
att i övrigt, godkänna och anta upprättat reglemente för socialnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunsfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2015-08-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 191/15 
AU § 213/15   15/KS0152 
Reglemente bygg- och miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2015-06-10 § 57 att godkänna framtaget 
reglemente för nämnden och översända det till kommunfullmäktige för 
antagande. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta, upprättat reglemente för bygg- och miljönämnden. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta, upprättat reglemente för bygg- och miljönämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 192/15 
AU § 214/15   15/KS0166 
Reglemente tekniska nämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-06-09 § 41 att godkänna reviderat reglemente 
för nämnden och översända det till kommunfullmäktige för antagande. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta, upprättat reglemente för tekniska nämnden. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta, upprättat reglemente för tekniska nämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 193/15 
AU § 215/15   15/KS0164 
Reglemente för enskild väghållning i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-06-09 § 42 att godkänna reviderat reglemente 
för enskild väghållning i Torsås kommun och översända det till kommun-
fullmäktige för antagande. 
 
Förändringen består av ett förtydligande av § 5. Underhåll av enskilda vägar 
som är statsbidragsberättigade eller intagna genom särskilt beslut. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta, upprättat reglemente för enskild väghållning i Torsås 
     kommun. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta, upprättat reglemente för enskild väghållning i Torsås 
     kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 194/15 
AU § 216/15   15/KS0147 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för Funktions-
Hinderfrågor (RFH), representanter från kommunstyrelsen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår för att inhämta synpunkter på sammankallande  i styrgruppen 
för Funktionshinderpolitisk plan. 
-----  
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KS § 195/15 
AU § 217/15   15/KS0149 
Avsiktsförklaring om offentlig medfinansiering, SydostLeader 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den blivande föreningen SydostLeader, är priorierat av Jordbruksverket och är 
planerad att bildas vid första årsstämman i mitten av september 2015. Inför 
detta bedrivs, genom avdelad ledningsgrupp och valberedning, ett omfattande 
arbete i syfte att såväl komplettera prioriterad handlingsplan/utvecklings-
strategi som övrigt underlag för att formellt kunna bilda föreningen. 
Jordbruksverkets beslut innefattar även en för SydostLeader unik möjlighet att 
verka inom alla fyra ESI-fonder (Landbygd-, Regional-, Social- samt Havs- och 
Fiskerifonden). 
 
I pågående förberedelsearbete har tidigare erhållits avsiktsförklaring, från 
samtliga planerade medlemskommuner, att gemensamt bilda ett nytt leader-
område – SydostLeader. Planerade medlemmar är Emmaboda, Karlshamn, 
Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, 
Torsås samt Uppvidinge kommun. 
 
Med syfte att tillförsäkra det gemensamma Leaderområdet, ges möjlighet till 
ekonomiskt stöd från EU/Stat för landsbygdsutveckling, hemställer Sydost-
Leader om att respektive medlemskommun bidrar med aktuell offentlig 
medfinansiering om 167 585 kronor årligen med start 2016 till och med 2020. 
 
Åtagandet innebär att kommunen har för avsikt att delta i föreningens 
verksamhet i enlighet med dess stagar och valberedningens förslag samt 
medfinansiera föreningens verksamhet och de projekts som styrelsen beviljar 
under programperioden. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun åtar sig att stödja bildandet och ingå i den ideella 
     föreningen – SydostLeader – under programperioden 2014 – 2020 samt för 
     utvärdering och slutredovisning fram till 2023-07-01, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S underteckna avsikts- 
     förklaringen, om offentlig medfinansiering. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 195/15, Avsiktsförklaring om offentlig med-
finansiering, SydostLeader 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun åtar sig att stödja bildandet och ingå i den ideella 
     föreningen – SydostLeader – under programperioden 2014 – 2020 samt för 
     utvärdering och slutredovisning fram till 2023-07-01, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S underteckna avsikts- 
     förklaringen, om offentlig medfinansiering. 
-----  
Sändlista 
SydostLeader 
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KS § 196/15 
KS § 171/15 
AU § 158/15   15/KS0008 
Samverkansavtal, TeliaSonera Sverige AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Genom samverkansavtalet ingås ett långsiktigt samarbete för att så många som 
möjligt av kommunens invånare och företag ska få möjlighet att ansluta sig till 
bredband om minst 100 megabit per sekund. 
 
Parterna ska aktivt samverka kring etablering och drift av en fiberbaserad IT-
infrastruktur med hög kapacitet och med största möjliga antal anslutna 
Tjänsteleverantörer. 
 
Förslag på samverkansavtal föreligger mellan Torsås kommun och TeliaSonera 
Sverige AB. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-05-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna samverkansavtalet med TeliaSonera Sverige AB. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-05-26: 
 
att innan samverkansavtalet med TeliaSonera Sverige AB undertecknas, bjuda  
     in representanter till kommunstyrelsen för en redovisning av avtalet. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-08-26 
 
Mikael Jarmdahl, TeliaSonera, Tomas Umbro, Skanova och Conny Olofsson, 
Telia informerar i ärendet. 
 
Redovisning av  upprättat förslag till samverkansavtal mellan Torsås kommun 
och TeliaSonera Sverige AB angående samarbete kring etablering och drift av 
ett aktivt fibernät och en öppen Tjänsteplattform där Tjänsteleverantörer kan 
erbjuda bredbandstjänster till boende och verksamheter i kommunen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat samverkansavtal med TeliaSonera Sverige AB angående  
     samarbete kring etablering och drift av ett aktivt fibernät och en öppen  
     Tjänsteplattform där Tjänsteleverantörer kan erbjuda bredbandstjänster till  
     boende och verksamheter i kommunen, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S underteckna samverkans-  
     avtalet med Telia Sonera Sverige AB. 
----- Sändlista TeliaSonera Sverige AB 
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KS § 197/15 
AU § 224/14   15/KS0153   
Begäran om uppdrag att förnya delar av detaljplan Siggatorp 
1:8, 1:45 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den nuvarande detaljplanen för Siggatorp 1:8, 1:45 med flera antogs av 
kommunfullmäktige 1973-06-26.  Planen fastställer att områdets västra del kan 
användas för industrimark. Redan vid planens antagande fanns det en bostad 
på industriområdet. Idag ägs det mesta av området av Törnrosen i Borgholm 
AB och av en firma med trävaruförsäljning. Bostäder och industrimark är 
beläget tätt intill varandra. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2015-06-10 § 50 att kommunstyrelsen ger 
nämnden i uppdrag att anpassa områdena till dagens verklighet genom ny 
detaljplanering och att kostnader för planen betalas av kommunen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
  
att uppdra åt bygg- och miljönämnden att anpassa Siggatorp 1:8, 1:45 med flera 
     till dagens verklighet genom ny detaljplanering samt 
 
att kostnaden för planen betalas av kommunen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt bygg- och miljönämnden att anpassa Siggatorp 1:8, 1:45 med flera 
     till dagens verklighet genom ny detaljplanering samt 
 
att kostnaden för planen betalas av kommunen. 
-----   
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 198/15 
AU § 225/14   15/KS0154   
Begäran om uppdrag att förnya delar av detaljplan vid gamla 
apoteket i Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
De nuvarande detaljplanerna för Söderåkra 7:1, 2:21 med flera (laga kraft 
1993-02-18) samt Söderåkra kyrkotrakt (laga kraft 1954-03-25). Planerna delar 
fastighten i två delar. 
 
Den södra detaljplanen fastställer att områdets södra del kan användas för 
parkering. Parkeringsområdet tillkom i samband med att grannfastigheten 
planlades för bostäder och är nödvändig för att kunna använda området för 
den mängd bostäder som området är planlagt för. 
 
I detaljplanen för områdets norra del fastställs användningen av byggnaden 
som tidigare varit apotek till bostad. Idag tillverkar fastighetägaren kebabkött i 
byggnaden. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2015-06-10 § 49 att kommunstyrelsen ger 
nämnden i uppdrag att anpassa området till dagens verklighet genom ny 
detaljplan för kebabfabriken och att kostnader för planen betalas av 
kommunen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
  
att uppdra åt bygg- och miljönämnden att anpassa Söderåkra 7:1, 2:21 med 
     flera till dagens verklighet genom ny detaljplan för kebabfabriken samt 
 
att kostnaden för planen betalas av kommunen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
  
att uppdra åt bygg- och miljönämnden att anpassa Söderåkra 7:1, 2:21 med 
     flera till dagens verklighet genom ny detaljplan för kebabfabriken samt 
 
att kostnaden för planen betalas av kommunen. 
-----   
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 199/15 
AU § 226/14   15/KS0155   
Översiktsplan, tematiskt tillägg VA 
 
Ärendebeskrivning 
 
År 2011 avtalades med Länsstyrelsen om att Torsås kommun ska genomföra 
en VA-plan och för detta få LOVA-bidrag. År 2012 gav kommunfullmäktige i 
uppdrag till bygg- och miljönämnden att genomföra VA-planen som ett tillägg 
till översiktsplanen. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2015-06-10 § 48 att godkänna antagande-
handling för Vatten och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen och 
överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-08-18: 
 
att vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-14 lämnas en redovisning 
     gällande Vatten och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta antagandehandling för Vatten och avloppsplan,  
    tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att godkänna och anta antagandehandling för Vatten och avloppsplan,  
    tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
-----   
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 200/15 
AU § 228/15 
KF § 57/15   15/KS0104 
Motion - Expeditioner på Solgläntan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kent Freij, SD efterhör i en motion om att de nuvarande skrubbarna på 
Solgläntan byggs om till två fungerande expeditioner som åtminstone uppfyller 
minimikraven på en vettig arbetsmiljö. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-04-20: 
 
att överlämna motionen – Expeditionen på Solgläntan till Torsås Fastighets 
     AB och socialnämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden/fastighets- bolaget tidsfristen ska orsak och planerad 
svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-08-18 
 
Torsås Fastighets AB:s yttrande daterad 2015-04-30 hänvisar till dokumentet 
Riktlinjer för ny- till- och ombyggnad som antogs i kommunfullmäktige  
2004-09-29 § 50 med revidering 2013-11-18 § 149. 
 
Torsås Fastighets AB konstaterar att bolaget saknar alla typer av beställningar, 
(utredning, byggnation), i detta ombyggnadsärende. Det är inte heller möjligt 
att hänföra denna typ av åtgärder till löpande underhåll. Om hyresgästen i 
berörda lokaler kommer in med beställning hanterar bolaget ärendet i enlighet 
med riktlinjerna i styrdokumentet. 
 
Socialnämndens yttrande 2015-05-21 § 83 så är ombyggnadsarbetet beställ och 
kommer att påbörjas så snart Torsås Fastighets AB har resurser att utföra 
arbetet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
  
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Expeditioner på Solgläntan, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 200/15, Motion - Expeditioner på Solgläntan 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att bifalla motionen – Expeditioner på Solgläntan, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 201/15 
AU § 229/15 
KF § 32/15   15/KS0094 
Motion – Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkrafts-
etableringar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Martin Kirchberg, Kent Freij, Per Olov Vickius, Per-Olov Karlsson, Janita 
Kirchberg och Nicklas Thorlin, Sverigedemokraterna efterhör i en motion om att 
Torsås kommun vid hantering av tillståndspliktiga vindkraftsetableringar skall 
eftersträva ett skyddsavstånd på minst 2 km till närboende. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23: 
 
att överlämna motionen – Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkrafts- 
     etableringar till bygg och miljönämnden och kommunstyrelsen, för  
     beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från 
kommunfullmäktiges beslut innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klaras inte tidfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-08-18 
 
Bygg och miljönämnden beslutar 2015-06-10 § 52 att kommunfullmäktige 
avslår motionen med hänsyn till deras bedömning samt Mark- och miljööver-
domstolen som utgör högsta instans i miljöfrågor, utgör deras praxis för 
underinstanser vid beslut i jämförbara frågor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkraftsetableringar 
     med hänvisning till bygg- och miljönämndens beslut 2015-06-10 § 52, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Reservation 
 
Kent Freij, SD reserverar sig till förmån för motionen - Skyddsavstånd vid 
tillståndspliktiga vindkraftsetableringar. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 201/15, Motion – Skyddsavstånd vid 
tillståndspliktiga vindkrafts-etableringar 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkraftsetableringar 
     med hänvisning till bygg- och miljönämndens beslut 2015-06-10 § 52, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Reservation 
 
Kent Freij, SD och Nicklas Thorlin, SD reserverar sig till förmån för motionen 
- Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkraftsetableringar. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 202/15 
AU § 230/15 
KF § 33/15   15/KS0099 
Motion – Problem med kajor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Motion – Problem med kajor utgår eftersom arbetsutskottet 2015-08-18 
beslutar att inhämta mer information i ärendet. 
-----  
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KS § 203/15 
AU § 231/15 
AU § 99/15 
AU § 299/14 
KF § 102/14   14/KS00161  
Motion – Laddstolpar för elbilar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kommunstyrelsen införskaffar fem 
laddstolpar för allmänheten i samband med att laddstopar införskaffas till nya 
parkeringen vid IT enheten och att dessa placeras enligt följande; två på Torget 
och en vid ICA (intill gamla posthuset), en i Bergkvara och en i Söderåkra.  
 
Med den stora utveckling av framtidens bilar måste Torsås kommun främja 
möjligheten till användningen av elbilar och därmed även laddplatser. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-22: 
 
att överlämna motionen – laddstolpar för elbilar till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04: 
 
att överlämna motionen – Laddstolpar för elbilar till tekniska nämnden för 
    för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-
utskottets 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 § 7 att två stycken laddstolpar placeras 
ut vid gamla postens parkeringsplats i Torsås på försök i två år och att en 
utvärdering görs därefter. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-17: 
 
att återremittera motionen – Laddstolpar för elbilar till tekniska nämndens för  
     komplettering, med en beräkning av kostnaderna. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 203/15, Motion – Laddstolpar för elbilar 
 
Arbetsutskottets behandling 2015-08-18 
 
Det finns flera olika modeller av laddstopar för elbilar varför en så kallad 
kombinerad laddstation, som medger laddning oberoende av bilmärke, är 
lämpligast för en offentlig laddstation. Det bör inte ta allt för lång tid att ledda 
en bil. Med hänsyn till syftet med laddstoparna bör laddningstiden inte 
överskrida en timme. Laddningen sker då företrädesvis med likström. 
 
För att uppfylla dessa kriterier och framtidssäkra en investering bör man välja 
en så kallad snabbladdare som har både den asiatiska och den nya europeiska 
standareden och laddar direkt med likström. Dessa laddare är på mellan 20 – 
50 kW och laddar en elbil (80 procent av en ”full tank”) på under en timme. 
 
Inköpspriset för en snabbladdare på 20 kW är cirka 150 000 kronor och priset 
för en 50 kW laddare är cirka 230 000 kronor. Till detta tillkommer kostnader 
för grävningsarbeten, elanslutning inklusive uppsäkring, mätare och betal-
system. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2018-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Laddstolpar för elbilar med hänvisning till att detta är 
     ingen kommunal angelägenhet, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-08-26 
 
Protokollsanteckning 
 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare vill ha följande antecknat i 
protokollet: 
 
Kommunen måste vara pådrivande, annars kommer det aldrig bli några 
kommuninvånare som köper elbilar. Kommunstyrelsen visade vägen med att 
kommunen införskaffar två elbilar.  
 
Dagens kostnader för Laddstationer och utvecklingen av laddstolpar är stor för 
snabbladdning. Snabbladdning är en förutsättning för att syftet med elbils-
laddning ska fungera i Torsås kommun. Det går även att sätta upp enklare 
elstolpar med snabbladdning där bilen har inbyggd ladd-likriktare, se 
Sölvesborgs kommun. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 203/15 Motion – Laddstolpar för elbilar  
 
Lagar/regler för betalning och laddning finns ej klara i dagsläget. 
Energimyndigheten håller på med ett pilotprojekt i Göteborg ihop med 
Göteborgsenergi som omfattar 34 miljoner. Utvecklingsprojektet ska skapa 
förutsättningarna för lagar/regler för framtidens utbyggnad.  
 
Det finns även enklare ladd-stationer (en timmes laddning) med sms funktion 
som kostar 34 000 kronor. Framtiden för aktörer inom ladd-stationer måste 
drivas ihop med elbolag och privata fastighetsägare samt kommuner, som även 
är pådrivare i den strategiska fossilbränslefria agendan i Kalmar län.  

 
Kommunstyrelsen skickar därav ärendet vidare till tekniska nämnden för dialog 
om laddstolpar med Eon och Kreab, i samband med diskussionerna om 
gatubelysningen i kommunen, samt till inblandade parter i näringslivsrådet. 
  
För att sen i samråd med Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, Torsås 
Fastighets AB och näringslivsråd skapa dialog och förutsättningar för att 
elbilsladdning ska tas med i kommande investeringar samt ansökningar för 
landsbygdsutveckling och fungera i Torsås kommun enligt kommunens ledord.  

 
Även definiera redan möjliga ladd-ställen i Torsås kommun och lägga upp dem 
på kommunens hemsida. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Laddstolpar för elbilar med hänvisning till att detta är 
     ingen kommunal angelägenhet, 
 
att kontakta elleverantörer och handeln för en dialog angående laddstolpar för  
     elbilar,  
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 204/15 
AU § 232/15    15/KS0066 
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2015-08-01 
 
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. 

 
5. Praktikplatser, 15/KS0089, Anita Petersson, Torsås. 

 
6. Lekplats i hyresområdet på Malmen, 15/KS0134, Ulf-Peter Rosenblad, 

Torsås samt hyresgäster. 
 

7. Återställning av mellankajen, 15/KS0139. 
 

8. Överta skötseln av rondellen i Söderåkra, 15/KS0156, Jan-Erik Persson, 
Torsås. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2015-08-01. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2015-08-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 205/15 
AU § 233/15   15/KS0067 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2015-08-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2015-08-01. 
 
1. Minska lärarnas administration, 13/KS0056, Margareta Ohlin och Lina 

Milesson, FP. 
 

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

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

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

 
5. Rabatt för pendlare, 15/KS0076, Lisa Bondesson, S. 

 
6. Märkning av Torsås kommuns bilpark, 15/KS0093, Sverigedemokraterna. 

 
7. Skyddsavstånd vid tillståndspliktiga vindkraftsetableringar, 15/KS0094, 

Sverigedemokraterna. 
 

8. Problem med kajor, 15/KS0099, Sten Bondesson, S. 
 

9. Expeditioner på Solgläntan, 15/KS0104, Kent Freij, SD.  
  

Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 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 § 206/15 
AU § 240/15   15/KS0143  
Budget 2016, plan 2017-2018, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Elevunderlaget för Kalmarsunds Gymnasieförbund har minskat succesivt 
sedan år 209, dels på grund av demografiska förändringar och dels på grund av 
ökad etablering av fristående skolor i regionen. Fristående skolor har idag cirka 
20 procent av elevunderlaget i medlemskommunerna. De ekonomiska 
konsekvenserna har inneburit ”kostymanpassningar” i storleksordning 20 – 25 
mkr per år under perioden 2009-2015. 
 
Mellan åren 2009 och 2015 har elevunderlaget minskat med 1 388 elever. 
Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna minskar antalet 16 - 19 
åringar fortsatt till och med 2016. Från och med 2017 sker en svar 
återhämtning men det dröjer till 2022 innan elevantalet är i nivå med 2013 års 
siffror. 
 
I den av medlemskommunerna godkända budgeten för 2015 för 
gymnasieskolan, beräknas en minskning under 2015 av antalet 16 – 19 åringar 
med 229 till 4 197. I verkligheten minskade antalet 16 – 19 åringar med 281 till 
4 145. Med hänsyn till de verkliga befolkningssiffrornas fördelning mellan 
medlemskommunerna görs en omfördelning av kommunbidragen för 
gymnasieskolan. Detta medför att kommunbidraget ökar med 801 tkr för 
Borgholm samt minskar med 369 tkr för Torsås, 23 tkr för Mörbylånga och 
409 tkr för Kalmar. 
 
Budgetförslag inför år 2016 utgår från år 2015 års budget inklusive 
löneökningar samt justering för minskning av antalet 16 – 19 åringar, 
förändringar av statsbidrag och av satsning digital kompetens. Sammantaget 
innebär detta en budgetram för 2016 som uppgår till 396 239 tkr. 
 
Planeringsperiod för åren 2017 och 2018 innebär en delvis fortsatt reducering 
av kommunbidraget. År 2017 vänder dock utveckling och antalet elever börjar 
sakta öka för varje år framöver vilket innebär en stabilisering av 
medlemsbidraget år 2018. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 206/15, Budget 2016, plan 2017-2018, 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Arbetsutskottet föreslår 2015-08-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa Kalmarsunds Gymnasieförbunds budgetram för 2016 till 396 239  
     tkr, 
 
att godkänna kommunbidragens fördelning mellan medlemskommunerna 
     enligt bilaga 1, 
 
att reduceringar/utökningar av statsbidragen korrigeras enligt det slutgiltiga 
     cirkuläret från Sveriges kommun och landsting inför år 2016, 
 
att en återbetalning till medlemskommunerna ska genomföras år 2016 med  
     60 procent för de kostnader som digital kompetens omfattar. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa Kalmarsunds Gymnasieförbunds budgetram för 2016 till 396 239  
     tkr, 
 
att godkänna kommunbidragens fördelning mellan medlemskommunerna 
     enligt bilaga 1, 
 
att reduceringar/utökningar av statsbidragen korrigeras enligt det slutgiltiga 
     cirkuläret från Sveriges kommun och landsting inför år 2016, 
 
att en återbetalning till medlemskommunerna ska genomföras år 2016 med  
     60 procent för de kostnader som digital kompetens omfattar. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 207/15 
AU § 170/15 15/KS0130  
Information från Överförmyndarnämnden  
      
Ärendebeskrivning 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde representanterar den gemensamma 
överförmyndarnämnden av ordförande Kenneth Petersson, ledamot Elsie 
Ludwig, tjänsteman Roland Kock samt handläggare Ann-Katrin Wahldorfsson.  
 
Överförmyndarens ökade arbetsbelastning och krav på anpassning med 
anledning av ensamkommande barn i fyra kommuner, verksamhetsberättelse 
2014 samt förslag till budget för administrationen 2015 föreligger.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-05-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande Överförmyndarnämndens verksamhet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande Överförmyndarnämndens verksamhet. 
-----  
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KS § 208/15 
KS § 175/15   15/KS0008 
Avtal tecknade med Unik Resurs 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena Gustafsson, V efterhör om vilka avtal Torsås kommun har tecknat med 
Unik Resurs. 
 
Detta med anledning av att under Arbetsförmedlingens tjänster, står Unik 
Resurs som arbetsgivare vid rekrytering av bland annat tjänster inom Torsås 
kommuns ekonomi- och socialförvaltning. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-05-26: 
 
att återkomma med ett svar till Lena Gustafsson, V med anledning av ovan- 
     stående. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-08-26 
 
Torsås kommun har ett centralt avtal med Kommentus som har upphandlat 
rekryteringtjänster med bland annat Unik Resurs. 
 
Utifrån avtalstrohet har vi skyldighet att avropa rekryteringstjänster av Unik 
Resurs. 
 
Vid anlitande av extern rekryteringspart så står de i regel som arbetsgivare, då 
det är rekryteringsföretaget som ansvarar för publicering av annons. Detta är 
inte unikt utan återfinns också hos andra aktörer såsom Manpower, Proffice 
med flera. 
 
För att undkomma dylika situationer i framtiden så har Torsås kommun 
möjligheten att själv publicera annonsen och hänvisa till rekryteringsföretaget i 
själva ansökningsförfarandet. 
 
Orsaken till att detta inte gjorts, är att Unik Resurs har bra rabatterade priser på 
extern annonsering som bygger på att de lägger ut annonsen och då har det 
också varit logiskt att de fått sköta annonseringen på olika websidor. Normalt 
sett så lägger Torsås kommun alltid ut annonserna själv och då står vi som 
mottagare. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 208/15, Avtal tecknade med Unik Resurs 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in personalchefen till kommunstyrelsen 2015-09-22 för en  
     redovisning av vilka sorts tjänster som åberopas, varför man anlitar Unik  
     Resurs för mindre tjänster samt kostnaderna. 
-----  
Sändlista 
Personalchefen



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 47 av 52   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-08-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 209/15 
AU § 190/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Rekrytering av verksamhetschef, Torsås Företagscentrum 

 Markfrågan, Möre Golfklubb. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-06-02: 
 
att notera redovisningen, från kommunledningen. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2014-10-28 § 244 gällande strategi och 
     visionsarbete för Torsås kommun eftersom inget intresse föreligger idag. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-08-26 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Ny verksamhetschef, Torsås Företagscentrum från och med 2015-11-01, 
Frida Portin, Bergkvara. Under oktober 2015 är Maria Sundqvist 
tillförordnad verksamhetschef. 

 Lisbeth Kromnow är tillförordnad bildningschef fram till och med  
2015-12-01. 

 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 
 

 Migrationsverket – Möre hotell. 

 Befolkningsprognos halvår 2015. 

 Arbetsförmedlingen, Ungdomsarbetslösheten. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2014-10-28 § 244 gällande strategi och 
     visionsarbete för Torsås kommun eftersom inget intresse föreligger idag, 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
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KS § 210/15   15/KS0037  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2015-06-02, 2015-06-08, 2015-06-22,  
2015-07-07 och personalutskottet 2015-06-04, 2015-06-12, 2015-08-11. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna, anmälan. 
-----  
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KS § 211/15 
AU § 222/14   15/KS0157  
Övertagande av mark på del av Söderåkra 6:114 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mekka Traffic AB upplåter uppställningsplatser för ett större antal bussar åt 
dotterbolaget Bergkvarabuss. Växande problem med dieselstölder och 
skadegörelse medför att företaget tvingas inhägna området. För att kunna 
inhägna området och ge access till samma antal fordon krävs en betydligt 
större yta. 
 
Mot bakgrund av detta önskar VD Göran Mellström, utnyttja den option som 
finns i tecknat nyttjanderättsavtal från år 2001 med Torsås kommun. Under 
paragraf 7 önskas snarast, utan kostnad anspråkta det markområde som i 
avtalet benämns med alternativ två, cirka 1 300 kvm. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-08-18: 
  
att uppdra åt Håkan Petersson kontakta servicechef Roland Rickardsson för 
     mer information i ärendet, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2015-08-26. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upplåta det markområde som benämns med alternativ två, paragraf 7 i  
     upprättat nyttjanderättsavtal, enligt upprättad förslagshandling daterad 
     2015-05-21, 
 
att nuvarande nyttjanderättsavtal revideras så att det enbart gäller anläggning av  
     informationsplats för trafikanter till Torsås kommun.  
-----  
Sändlista 
Mekka Traffic 
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KS § 212/15 
PU § 30/15 15/KS0032  
Rekrytering av ny bildningschef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut har tagits i kommunstyrelsen 2015-06-08 att bildningschef Håkan 
Petersson tar över tjänsten som kommunchef i Torsås kommun. 
 
Beslutet i kommunstyrelsen är inte justerat. 
 

Personalutskottet beslutar: 
 
att påbörja en rekrytering av ny bildningschef, 
 
att rekryteringen av ny bildningschef ska ske i egen regi, 
 
att annonsering ska ske i Dagens Samhälle och Sydostpress, 
 
att personalutskottet samt bildningsnämndens presidium medverkar vid  
     intervjuerna med utvalda kandidater.  
 

Personalutskottets behandling 2015-08-11 
 
Fem kandidater är uttagna för intervju: 
 

 Göran Elisasson, Kalmar 

 Anna Carlsson, Tingsryd 

 Anders Olsson, Holmsjö 

 Carl-Axel Hallberg, Nybro 

 Lena Sandgren Swartz, Fågelmara. 
 

Personalutskottet föreslår 2015-08-26 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att erbjuda Lena Sandgren Swartz, Fågelmara anställning som bildningschef i  
    Torsås kommun, 
 
att förklara paragrafen omedelbart  justerad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 212/15, Rekrytering av ny bildningschef 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att erbjuda Lena Sandgren Swartz, Fågelmara anställning som bildningschef i  
    Torsås kommun, 
 
att uppdra åt kommunchefen att slutföra förhandlingen, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att underteckna  
     anställningsbeviset. 

-----  
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KS§ 213/15 15/KS0006 
Övriga ärenden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, M efterhör om vem som har beslutat om vilka politiker som 
ska medverka vid anställningsintervjun av ny socialchef eftersom 1:e vice 
ordförande i socialnämnden inte fått någon kallelse/information. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S svarar att han kontaktat Roland 
Swedestam, S och Christofter Johansson, C i ärendet. Ordförande och vice 
ordförande (alliansen) medverkade eftersom så har man gjort tidigare. 
 
Noteras att Marcus Johansson, C lämnar sammanträdet klockan 17.30. Per-
Olov Vickius, SD inträdder som ersättare utan att delta i beslutet, eftersom han 
inträtt under påbörjad behandling av ärendet. 
 
Invigning med öppet hus av nya trygghetsboende är 2015-09-04 klockan 13.00. 
 
Information om att Kalmarsunds Gymnasieförbund kommer till arbets-
utskottet 2015-09-08. 
 
Lena Gustafsson, V informerar om svårigheter med uppkopplingen till 
Assistenten. 
 
Kent Freij, SD lyfter frågan gällande hamnområdet i Bergkvara. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt personalutskottet att upprätta riktlinjer gällande vilka personer 
     som ska medverka vid intervjuer av nyanställd personal, 
 
att Mona Magnusson, M medverkar vid invigningen av det nya trygghets- 
     boendet, 
 
att ta fram en förteckning över byggnader och elabonnemang på hamn-  
     området i Bergkvara. 
-----  
Sändlista 
Personalutskottet 
  


