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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2015-09-22. 15.00 – 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     
 Christofer Johansson, C    
 Martin Kirchberg, SD  
 Kent Freij, SD 
  
  
  
  
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
    
   
Utses att justera Marcus Johansson, C 
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare 214 - 239   

Per-Olov Karlsson, SD ej tjänstgörande ersättare 214 – 239 

Mats Olsson, KD, ej tjänstgörande ersättare 214 – 239 

Kent Frost, ekonomichef 214 – 216 

Isak Högelius, personalchef 217 – 221 

Matilda Rainford, HR-specialist 217 – 221 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 214 - 239 
 
§ 214 Ansökningar om avbetalning anslutningsavgift VA  
§ 215 Personalärende inom IT-avdelningen 
§ 216 Personalärende inom ekonomiavdelningen 

§ 217 Redovisning personalkostnader samt sjukfrånvaro 
§ 218 Avtal tecknade med Unik Resurs 

§ 219 Socialchefstjänst i Torsås kommun 

§ 220 Redovisning av förändring inom Torsås Fjärrvärmenät AB 
§ 221 Riktlinjer för medverkan vid anställningsintervjuer 
§ 222 Redovisning delegationsbeslut gällande anställningsbevis under  
 augusti 2014 och 2015 
§ 223 Beslutsattestanter i Torsås kommun – 2018, revidering 
§ 224 Markköp, Kroka 4:39, Djursvik 
§ 225 Sammanträdestider 2016 
§ 226 Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Torsås kommun 
§ 227 Avtal mellan Industriellt UtvecklingsCentrum i Kalmar län (IUC) 
§ 228 Ansökan om kommunalt utbildningsbidrag, nämndemän 
§ 229 Fortsatt gemensam budget för internationell marknadsföring av 
 besöksnäringen 2016 – 2018 
§ 230 Remiss, Säkerhetskrav för byggnader samt vägar och distributions- 
 anläggningar vid kust, sjöar och vattendrag i Kalmar län med hänsyn 
 till ett förändrat klimat 
§ 231 Motion – Resursfördelning för volymförändringar under året 
§ 232 Motion – Märkning av Torsås kommuns bilpark 
§ 233 Delgivning, Projekt – Stärkt lokal attraktionskraft 
§ 234 Delgivning, Statsbidrag för utarbetande av en lokal överenskommelse 
 om samverkan mellan kommun och Arbetsförmedling 
§ 235 Redovisning av delgivningsärende 
§ 236 Kommunledningen informerar 
§ 237 Anmälan arbetsutskottet 2015-08-18, 2015-09-08, Personalutskottet 
 2015-08-26, 2015-09-09, 205-09-15 
§ 238 Samordnare/koordinatertjänst för asylsökande 
§ 239 Julbord 2015 Kommunfullmäktige   
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KS § 214/15 
AU § 246/15 15/KS0179 
Ansökningar om avbetalning anslutningsavgift VA       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas 
på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio (10) år, om avgiften uppgår 
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bär-
kraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar 
säkerhet ställs. 
 
Ägarna av fastighet inom Järnsida fritidsområde önskar avbetalning för 
resterande del av anslutningsavgiften 50 000 kronor fördelat på tio (10) år. 
 
Vidare önskar ägaren till fastighet inom Kärrabo avbetalning av 
anslutningsavgiften 150 000 kronor fördelat på tio (10) år. 
 
För båda dessa ägare finns beslut från Swedbank. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja båda inkomna ansökningar avbetalning för kommunal VA fördelat 
     på tio (10) år. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen (referensränta +2 
     procent), 
 
att anstånden förfaller till betalning i sin helhet när hela eller del av fastigheten 
     övergår till ny arrendator respektive till annan ägare. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja båda inkomna ansökningar avbetalning för kommunal VA fördelat 
     på tio (10) år. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen (referensränta +2 
     procent), 
 
att anstånden förfaller till betalning i sin helhet när hela eller del av fastigheten 
     övergår till ny arrendator respektive till annan ägare. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KS 215/15    15/KS0193 
Personalärende inom IT-avdelningen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om att avtalet med Kalmar 
kommun gällande samverkan inom IT upphör vid årsskiftet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen och IT-chefen att upprätta en kravprofilbild för  
    rekrytering av personal inom IT-verksamheten.  
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
IT-chefen 
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KS 216/15    15/KS0193 
Personalärende inom ekonomiavdelningen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om personalsituationen inom 
ekonomiavdelningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att rekrytera en ekonom alternativ controller 
    inom ekonomiavdelningen,  
 
att tjänsten gäller en tillsvidareanställning.  
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 217/15 
KS § 178/15   15/KS0010  
Redovisning personalkostnader samt sjukfrånvaro 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-08-26 § 178 att bjuda in personalchefen och 
HR-specialisten till kommunstyrelsen 2015-010-22 för en redovisning av 
kommunens personalkostnader samt sjukfrånvaro. 
 
Personalchef Isak Högelius redovisar personalstatistik, övertid, antal 
annonserade tjänster i Offentliga jobb, sjuklönekostnader, sjukfrånvaro, 
pensionsavgångar samt en sammanfattning av aktiviteter perioden 2015-01-01 
– 2015-08-31. 
 
Sjukfrånvaron i kommunen ökar 2015, precis som den gjort föregående år, 
dock finns det en del saker att lyfta fram från statistiken. Dels sjönk sjukfrån- 
varon årets första tre månader men därefter börjar en ökning, vad detta beror 
på har inte kunnat kartläggas. 
 
Inom de mindre enheterna i kommunen slår enstaka sjukskrivningar hårt mot 
statistiken. 
 
Personalavdelningen har under 2015 arbetat aktivt med 45 rehabiliterings-
ärende varav sex stycken har fått ett avslut. 
 
Under 2015 har arbetsgivaren infört förstadagsintyg till elva medarbetare som 
ett led i att komma tillrätta med deras höga sjukfrånvaro. 
 
Kostnader för Företagshälsovården uppgick vid årsskiftet 2014 till 310 918 
kronor. Vid avstämning 2015-08-31 har kostnaderna sjunkit till 77 611 kronor, 
alltså en minskning av 233 307 kronor. En av de avgörande orsakerna till 
denna minskning är att personalavdelningen idag ansvarar för vilka som får ta 
del av Förtagshälsovårdens tjänster. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera personalchefens redovisning av personalkostnader samt sjukfrånvaro  
     med mera. 
-----  
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KS § 218/15 
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 § 218/15, Avtal tecknade med Unik Resurs 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-08-26: 
 
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. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-09-22 
 
Personalchef Isak Högelius svar: 
 
De tjänster som åberopas från Unik Resurs det senaste åren kan delas in i 
följande kategorier: 
 

 Inhyrning av personal inom socialtjänsten – socionom. 

 Rekrytering av personal, second opinion, annonsering och searchuppdrag – 
uppdrag beställt avseende: sydostjourschef, controller, förvaltningsekonom, 
hr-specialist, socialsekreterare, ekonomiskt bistånd, lärare korrespondens- 
gymnasiet och gatu-parkchef. 

 Interimistiska chefsuppdrag på personalavdelningen och som områdeschef. 

 Konsulttjänster med anledning av Unik Resurs rapport om social-
förvaltningen. 

 
Anledning till att Unik Resurs anlitas beror på att kommunen har valt att 
avropa från det centrala avtalet som Sveriges kommuner och landstings 
upphandlingscentral Kommentus har upphandlat. 
 
Kostnaderna för ovanstående tjänster under perioden 2014-07-01 – 2015-08-
31 uppgår till följande: 
 

 Inhyrning av personal inom socialtjänsten, 165 375 kronor 

 Rekrytering av personal, 216 000 kronor 

 Second Opinion, 89 500 kronor 

 Annonsering, 63 625 kronor 

 Searchuppdrag, 46 900 kronor 

 Interimistiska lösningar, 825 625 kronor 

 Konsultjänster med anledning av rapporten, 16 800 kronor 

 Sammanlagd kostnad = 1 423 825 kronor. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisning gällande användandet av Unik Resurs tjänster. 
-----  
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KS § 219/15 
PU § 44/15 
PU § 42/15 
PU § 32/15 15/KS0032  
Socialchefstjänst i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Isak Högelius redovisar att tretton ansökningar har inkommit 
gällande tjänsten som socialchef i Torsås, varav två som har återkallat sin 
ansökan. 
 
Tre kandidater är uttagna för intervju: 
 

 Roger Nordström, Sölvesborg 

 Niklas Sundqvist, Eslöv 

 Arijeta Shatri, Växjö. 
 

Personalutskottet beslutar 2015-08-11: 
 
att personalchefen återkommer med ett datum för en återsamling efter 
     intervjuerna. 
 

Personalutskottets behandling 2015-09-09 
 
Personalchefen sammanfattar rekryteringen av socialchef i Torsås kommun. 
 

Personalutskottet beslutar 2015-09-09: 
 
att avsluta pågående rekrytering av ny socialchef i Torsås kommun, 
 
att upprätta ett förslag på en tillfällig lösning gällande socialchefstjänsten. 
 

Personalutskottets behandling 2015-09-15 
 
Personalchefen redovisar ett tillfälligt förslag för att lösa socialchefstjänsten. 
 
Förslaget innebär att utse controller Dan Sjöholm till förordnad socialchef 
under perioden 2015-10-01 till och med 2016-12-31. Bakgrunden till förslaget 
är verksamhetens behov av att snarast få en budget i balans i kombination med 
kontinuitet för verksamheten. Då Dan Sjöholm arbetat gentemot social-
förvaltningen under ett års tid så har han god kännedom om förvaltningens 
arbete och utmaningar i budgetarbetet. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 219/15, Socialchefstjänst i Torsås kommun 
 
Som ett komplement till Dan Sjöholm föreslås Krister Kronzell att inom 
ramen som vikarierande personalchef under perioden 2016-01-01 till och med 
2016-06-30, stötta socialförvaltningen i en omfattning av 50 procent av en 
heltid. Krister Kronzell kommer under ovannämnda period att vikariera under 
ordinarie personalchefs föräldraledighet i en omfattning av 70 procent av en 
heltid. 
 

Personalutskottet föreslår 2015-09-15 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att förorda controller Dan Sjöholm som förordnad socialchef under perioden 
     2015-10-01 till och med 2016-12-31, 
 
att uppdra åt kommunchefen att slutförhandla med Dan Sjöholm. 

 
att godkänna personalchefens tillfälliga lösning för socialchefstjänsten. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-09-22 
 
Socialnämnden beslutar 2015-09-17 § 131 att ställa sig bakom personal-
utskottets beslut att förorda controller Dan Sjöholm som förordnad socialchef 
under perioden 2015-10-01 till och med 2016-12-31 samt att finansiering av 
Krister Kronzells tjänst 50 procent sker genom att använda det budgeterade 
anslaget för projektledare/controller. 
 

Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar bifall till personalutskottets förslag 2015-09-15. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Martin Kirchbergs, SD yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att förorda controller Dan Sjöholm som förordnad socialchef under perioden 
     2015-10-01 till och med 2016-12-31, 
 
att uppdra åt kommunchefen att slutförhandla med Dan Sjöholm. 
-----  
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KS § 220/15 
PU § 45/15 
AU § 168/15 
KS § 120/15    
AU § 10/15   14/KS0204  
Redovisning av 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.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 220/15, Redovisning av förändring i arbets-
uppgifter inom Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-03-31: 
 
att ett samlat kostnadsförslag på övertagande av arbetsuppgifterna överlämnas  
     till Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-19 
 
Roland Swedestam, S efterhör var ärendet ligger gällande förändring i 
arbetsuppgifter inom Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om att han och redovisningsekonom 
Anette Olsson har varit och tittat på ekonomisystemet som Torsås Fjärrvärme-
nät AB använder. Detta system används inte inom Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-19: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett kostnadsförslag på vad det kostar 
     om ekonomiavdelningen tar över hantering av Torsås Fjärrvärmebolags 
     ekonomi, 
 
att till Torsås Fjärrvärmenät AB redovisas ett samlat kostnadsförslag till- 
     sammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Personalutskottets behandling 2015-09-15 
 
Torsås Fjärrvärmenät AB betalar till Kamstrup 4 500 kronor för avläsningen 
och PwC 8 500 kronor per månad för bokföring och fakturering. 
 
Telefon och kontorslokal, webbhotell och hemsidehjälp står bolaget för. 
Jourverksamheten ligger på samhällsbyggnadschefen (har inte lyfts in i VA-
jouren). 
 

Personalutskottet beslutar 2015-09-15: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-09-22 
 
Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun är sedan augusti 2015 
registrerad som VD för Fjärrvärmenät AB som samägs av Södra Timber 
Torsås och Torsås kommun. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 220/15, Redovisning av förändring i arbets-
uppgifter inom Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Martin Storm arbetar för bolaget i en omfattning av 10 procent av sin tjänst 
som samhällsbyggnadschef. I nuläget finns inget avtal mellan de båda huvud-
männen Torsås kommun och Fjärrvärmenät AB som reglerar uppdraget. 
Uppdraget är därför att betraktas som tillfälligt innan ett avtal är påskrivet 
mellan bolaget och kommunen. 
 
PwC har fått i uppdrag av Fjärrvärmenät AB att upprätta ett förslag till avtal 
mellan huvudmännen där ansvaret mellan kommunen, bolaget och Martin 
Storm regleras. I avvaktan på detta avtal så föreslås kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Ta del av ovanstående information rörande den tillfälliga lösningen mellan 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef och Torsås Fjärrvärmenät AB. 
2. Ge kommunchef Håkan Petersson i uppgift att tillse att ett avtal upprättas 

mellan huvudmännen. 
 
Förslag på bemanningsavtal mellan Torsås kommun och Torsås Fjärrvärmenät 
AB föreligger.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ta del av ovanstående information rörande den tillfälliga lösningen mellan 
     Martin Storm, samhällsbyggnadschef och Torsås Fjärrvärmenät AB, 
 
att ge kommunchef Håkan Petersson i uppgift att upprätta ett avtal mellan  
     huvudmännen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen
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KS § 221/15 
PU § 43/15 
KS § 213/15 15/KS0006 
Riktlinjer för medverkan vid anställningsintervjuer 
 
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. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-08-26: 
 
att uppdra åt personalutskottet att upprätta riktlinjer gällande vilka personer 
     som ska medverka vid intervjuer av nyanställd personal. 
 

Personalutskottet föreslår 2015-09-09 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i berörda nämnder ska merverka 
     vid anställningsintervjuer vid nyanställd personal i Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inbjuda ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i berörda nämnder att  
     medverka vid förvaltnings- och stabschefers anställningsintervjuer. 
-----  
Sändlista 
Personalchefen 
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KS § 222/15 
AU § 249/15 15/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättat 
anställningsbevis under augusti 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Håkan Petersson fattade delegationsbeslut 
gällande upprättat anställningsbevis under augusti 2015. 
 

 Tillförordnad bildningschef, 2015-08-25 – 2015-12-01. 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande 
upprättat anställningsbevis under augusti 2014. 
 

 Ekonomiassistet, från och med 2014-08-20. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings- 
     bevis under augusti 2014 och 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings- 
     bevis under augusti 2014 och 2015. 
-----   
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KS § 223/15 
AU § 250/15 
KS § 2/15   15/KS0013  
Beslutsattestanter i Torsås kommun - 2018   
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2015-01-01: 
 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare  

1100 Kommunchef Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost  

1102 Kommunsekreterare Yvonne Nilsson Kommunchef Jan Darrell  

1120 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1121 Redovisningsekonom Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1122 Ekonomiassisten    

 kassa/bank Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1124 Ekonomiassisten    

 remittering Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1130 Personalchef Isak Högelius Kommunchef Jan Darrell  

1150 Turistansvarig Ann-Sofie Gränefält Kommunchef Jan Darrell  

912 Finansförvaltningen Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

 
1132 Lönehandläggare 1 Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 

   

Lönehandläggare Mona Magnusson 
Personalchef Isak Högelius 
Lönehandläggare Jeanette Svärd 
  

1133 Lönehandläggare 2 Birgitta Eriksson Lönehandläggare Carina Johansson 

   Lönehandläggare Mona Magnusson 

   
Personalchef Isak Högelius  
Lönehandläggare Jeanette Svärd 

       
1134         Lönehandläggare 3            Mona Magnusson         Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Lönehandläggare Carina Johansson 
                           Personalchef Isak Högelius 
    Lönehandläggare Jeanette Svärd 
 

Christofer Johansson, C inträder som ledamot, utan att delta i beslutet, eftersom han 
inträder under påbörjad behandling av ärendet. 

 

       Kommunstyrelsen beslutar 2015-01-12: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2015-01-01. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 223/15, Beslutsattestanter i Torsås kommun - 
2018   
 
Med anledning av att kommunchef avslutar sin anställning på Torsås kommun 
2015-07-31och ny kommunchef är tillsatt, ny HR-specialist är tillsatt samt att 
en lönehandläggare har avslutat sin anställning så revideras beslutsattestanter i 
Torsås kommun till och med 2018. 
 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare  

1100 Kommunchef Håkan Petersson Ekonomichef Kent Frost  

1102 Kommunsekreterare Yvonne Nilsson Kommunchef Håkan Petersson  

1120 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1121 Redovisningsekonom Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1122 Ekonomiassisten    

 kassa/bank Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1124 Ekonomiassisten    

 remittering Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1130 Personalchef Isak Högelius Kommunchef Håkan Petersson  

1150 Turistansvarig Ann-Sofie Gränefält Kommunchef Håkan Petersson  

912 Finansförvaltningen Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

 
1132 Personalsekreterare Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 

   

Lönehandläggare Mona Magnusson 
Personalchef Isak Högelius 
HR-specialist Matilda Rainford 
  

1133 Lönehandläggare 1 Birgitta Eriksson Lönehandläggare Carina Johansson 

   Lönehandläggare Mona Magnusson 

   
Personalchef Isak Högelius  
HR-specialist Matilda Rainford 

       
1134         Lönehandläggare 2            Mona Magnusson         Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Lönehandläggare Carina Johansson 
                           Personalchef Isak Högelius 
    HR-specialist Matilda Rainford 

 

       Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna revidering av beslutsattestanter och ersättare att gälla fram till och  
     med 2018. 
 

      Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna revidering av beslutsattestanter och ersättare att gälla fram till och  
     med 2018. 
-----  
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KS § 224/15 
AU § 266/15   15/KS0185  
Markköp, Kroka 4:39, Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Svensk Fastighetsförmedling föreligger ett depositionsavtal och ett 
köpekontrakt på fastigheten Torsås Kroka 4:39. 
 
Köpeskilling 4 mkr. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-08: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen, för beslut. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-09-22 
 
Kommunchefen lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera lägesrapporten gällande markköp på Kroka 4:39, Djursvik. 
-----  
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KS § 225/15 
AU § 254/15   16/KS0001 
Sammanträdestider 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på sammanträdestider för 2016 föreligger enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  19 Augusti  9, 23 
Februari  2 September  6 
Mars  8 Oktober  4 
April  5, 19 November  1, 22 
Maj  10, 31 December  -- 
Juni  --     
 
Arbetsutskottets sammanträde börjar klockan 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till 
arbetsutskottets sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses 
behandlas på arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 

Personalutskottet 
 
Februari   9 Augusti  16 
Mars   1 September  13 
April  12 Oktober  -- 
Maj  3 November  8 
Juni  7 December  -- 
 
 
Sammanträdet börjar klockan 08.00 om inget annat bestäms.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 

 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  26 Augusti  30 
Februari  16 September  27 
Mars  22 Oktober  18 
April  26 November  29 
Maj  24  
 
Sammanträdet börjar klockan 13.00 om inget annat bestäms. 
  
Plats: Räddningsstationen Torsås 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 225/15 Sammanträdestider 2016 
 
Kommunfullmäktige 

 
Februari  15 September  19 
Mars  14 Oktober  17 
April  11 November  14 
Maj  16 December  5 
Juni  13   
 
Sammanträdet börjar klockan 18.30 om inget annat bestäms, förutom den 14 november och 5 
december, då sammanträdet börjar klockan 18.00.  
 
Plats: Folkets hus i Torsås. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2016 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen, 
 
att vid de sammanträden med arbetsutskottet som bara är en gång per månad 
     fortsätter vid behov sammanträdet på eftermiddagen,   
 
att uppdra åt centrala ledningsgruppen tar fram förslag på övriga nämnders 
     sammanträdestider för 2016 utifrån kommunstyrelsens sammanträdestider. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2016 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland och Barometern. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att flytta arbetsutskottets sammanträde 2016-11-01 till 2016-10-25, 
 
att  godkänna förslag till sammanträdestider 2016 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen, 
 
att vid de sammanträden med arbetsutskottet som bara är en gång per månad 
     fortsätter vid behov sammanträdet på eftermiddagen,   
 
att uppdra åt centrala ledningsgruppen tar fram förslag på övriga nämnders 
     sammanträdestider för 2016 utifrån kommunstyrelsens sammanträdestider. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 225/15 Sammanträdestider 2016 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2016 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland och Barometern. 
-----   
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
Centrala Ledningsgruppen 
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KS § 226/15 
AU § 257/15  15/KS0184 
Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje 
mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 
plan- och bygglagens 3kap 5§: 
 

Av översiktsplanen ska framgå 
 
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 
   vattenområden, 
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
   bevaras, 
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa  
   gällande miljökvalitetsnormer, 
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och  
   samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer 
    och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, 
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,   
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 
    kap. 18 e § första stycket miljöbalken. Lag (2014:224).  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att bygg- och miljönämnden ges 
i uppdrag att pröva gällande översiktsplans aktualitet.  
 
Plangruppen föreslås vara styrgrupp för arbetet med aktualitetsförklaringen. 
 
Bygg- och miljönämnden ska redovisa sitt resultat till kommunfullmäktige. 
Därefter kan, vid behov, en process för revidering av översiktsplanen påbörjas. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 

att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att pröva översiktsplanens aktualitet 
     i enlighet med gällande lagstiftning, 

att plangruppen får i uppdrag att vara styrgrupp för arbetet med aktualitets- 
     förklaringen. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 226/15, Aktualitetsförklaring av översiktsplanen 
för Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 

att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att pröva översiktsplanens aktualitet 
     i enlighet med gällande lagstiftning, 

att plangruppen får i uppdrag att vara styrgrupp för arbetet med aktualitets- 
     förklaringen. 
----- 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Plangruppen 
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KS § 227/15 
AU § 258/15  15/KS0175 
Avtal mellan Industriellt UtvecklingsCentrum i Kalmar län(IUC 
Kalmar län) och Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
IUC i Kalmar län bidrar till näringslivets utveckling och konkurrenskraft. 
 
Ingången av 2015 gick IUC Kalmar län och Sustainable Sweden Southeast 
(SSSE) samman till ett bolag ”Den nya plattformen för utveckling, innovation 
och hållberhet”. Syftet med verksamheten är att bidra till att utveckla 
konkurrenskraften och höja innovation- teknik- och kunskapsnivån i regionens 
näringsliv, framför allt hos små och medelstora företag och organisationer 
primärt inom teknik och miljösektorn. Resursen för att skapa bättre 
förutsättningar för företagen att utvecklas och växa. 
 
Avtalet avser näringslivsfrämjande åtgärder som ger företagen bättre förut-
sättningar för hållbar tillväxt genomfört av IUC Kalmar län samt även i 
samverkan med andra aktörer. 
 
Torsås kommun kommer att ersätta IUC med 65 tkr under vart och ett av åren 
2015, 2016 och 2017. 
 
Reviderat avtal mellan IUC och Torsås kommun föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna reviderat avtal med Industriellt UtvecklingsCentrum i Kalmar län 
     (IUC), 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson att underteckna avtalet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna reviderat avtal med Industriellt UtvecklingsCentrum i Kalmar län 
     (IUC), 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson att underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista 
Industriellt UtvecklingsCentrum i Kalmar län (IUC), 
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KS § 228/15 
AU § 260/15   15/KS0178 
Ansökan om kommunalt utbildningsbidrag, nämndemän 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar Ölands Nämndemannaförening är en förening till stöd för nämnde-
män valda av kommunfullmäktige i södra Kalmar län. 
 
Nämndemannaföreningen anser att det är angeläget att förstärka utbildnings-
insatserna. 
 
Föreningen ansöker om ett årligt stöd under 2016 med 400 kronor per vald 
nämndeman för Torsås kommun.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag med 1 200 kronor för år 2016 för de tre nämndemän som 
     kommunfullmäktige utser.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja bidrag med 1 200 kronor för år 2016 för de tre nämndemän som 
     kommunfullmäktige utser.  
-----  
Sändlista 
Kalmar Ölands Nämndemannaförening 
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KS § 229/15 
AU § 261/15   15/KS0155 
Fortsatt gemensam budget för internationell marknadsföring av 
besöksnäringen 2016 - 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 
I den nationella strategin finns ett mål att till år 2020 fördubbla antalet 
gästnätter totalt i Sverige. För att uppnå detta måste antalet utländska gäster 
öka. 
 
I Kalmar län har man sedan tidigare fattat ett beslut att i den gemensamma, 
regionala marknadsföringen av besöksnäringen fokusera på den internationella 
marknaden. 
 
Regionförbundet och kommunerna har under 2013 – 2015 arbetet med 
marknadsföring av länet i Tyskland, Danmark och Holland samt även till viss 
del i Spanien och Norge. 
 
Regionförbundets kansli har under 2015 fört dialog med marknadsrådet om 
en fortsatt gemensam satsning på internationell marknadsföring och de ställer 
sig samtliga positiva till detta. För att kunna fortsätta diskussionen och ta 
beslut i respektive kommun måste de först få ett beslut från Regionförbundet 
om medfinansiering under den fortsatta perioden. 
 
Grund till fördelningen är att fem destinationer som är utgångspunkten och 
dragarna för arbetet med besöksnäringen i länet. Dessa är Västervik, 
Vimmerby, Kalmar, Öland samt Glasriket. 
 
Ytterligare utgångspunkt i fördelningsmodellen är befolkning och 
skatteunderlag enigt samma modell som för kommunernas medlemsavgift till 
Regionförbundet. Sett till dessa parametrar finns cirka 85 procent av 
befolkningen och skatteunderlaget i de sex utpekade destinationerna och 
resterande 15 procent i Högsby, Mönsterås, Torsås samt Hultsfred. 
 
För Torsås kommun innebär det 30 000 kronor (0,8 procent) i tre år. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medfinansiera en fortsättning av internationell marknadsföring av  
     besöksnäringen med motsvarande belopp som kommunerna årligen  
     (30 000 kronor) bidrar med under perioden 2016 - 2018. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 229/15, Fortsatt gemensam budget för 
internationell marknadsföring av besöksnäringen 2016 - 2018 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medfinansiera en fortsättning av internationell marknadsföring av  
     besöksnäringen med motsvarande belopp som kommunerna årligen  
     (30 000 kronor) bidrar med under perioden 2016 - 2018. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
Turismansvarig För kännedom 
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KS § 230/15 
AU § 262/15   15/KS0151 
Remiss, Säkerhetskrav för byggnader samt vägar och 
distributionsanläggningar vid kust, sjöar och vattendrag i 
Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län har utarbetat ett förslag till riktlinjer för säkerhets-
krav vid strandnära byggnationer, vägar och distributionsanläggningar i länet. 
Riktlinjerna är framtagna för att skapa ett robust samhälle med hög förmåga att 
klara klimatförändringar. De visar Länsstyrelsens bedömning av nödvändiga 
säkerhetsnivåer vid stigande havsnivåer och högre extremflöden i vattendrag. 
 
Länsstyrelsens ställningstagande grundar sig på en analys av länets nuvarande 
samt beräknade havsvattenstånd och extremvattenstånd, som SMHI genom-
fört åt Länsstyrelsen. Riktlinjerna har därefter remitterats till länets kommuner 
för samråd. 
 
Sammanfattning av riktlinjerna 
 
Mark belägen -  
2,5 – 2,8 möh Här kan samhällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras, 

till exempel servicebyggnader, sporthallar, camping-
stugor och liknande. För att förlägga bostadshus eller 
dagligvaruhandel i denna zon krävs klimatanpassnings-
åtgärder 

 
2,2 – 2,5 möh Här kan enkla byggnader som garage, uthus, sjöbodar 

samt utbyggnader av befintliga byggnader och vägar 
med alternativa förbifartsmöjligheter tillåtas. 

 

Bedömning 
 
Länsstyrelsens riktlinjer skiljer sig i dagsläget från den bedömning Torsås 
kommun gjort. Ett resonemang kring den juridiska verkan av Länsstyrelsens 
riktlinjer hade varit intressant. 
 
Det hade varit intressant med mer fakta om åtgärder vid planering eller vid 
situationer som kommer att uppstå som ett resultat av klimatförändringarna.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 230/15, Remiss, Säkerhetskrav för byggnader 
samt vägar och distributionsanläggningar vid kust, sjöar och 
vattendrag i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat 
 
Riktlinjernas formulering i remissmaterialet är tyvärr snårig och svår att greppa. 
Det är dessutom svårt att förstå exemplen på samhällsfunktioner av mindre 
vikt respektive enkla byggnader. Är verkligen en sporthall en samhällsfunktion 
av mindre vikt jämförbar med en campingstuga? 
 
Riktlinjerna utgår från markens nivå. Ett resonemang kring skillnaden mellan 
marknivå och lägsta golvhöjd, som många kommuner använder, hade varit 
intressant.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunstyrelsen godkänner, yttrandet som sitt eget. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunstyrelsen godkänner, yttrandet som sitt eget. 
----- 
Sändlista: 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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KS § 231/15 
AU § 263/15 
AU § 300/14 
KF § 103/14   14/KS0162  
Motion – Resursfördelning för volymförändringar under året 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kommunstyrelsen får mandat att 
under innevarande budgetår förstärka nämnds budget vid kraftig volym-
förändring (kostnadsökning över 500 000 kronor) med vad kostnadsökningen 
blir samt att det inrättas en buffert hos kommunstyrelsen i kommande budget, 
som kan användas bland annat till resurs vid volymförändring.  
 
Mot bakgrund av att nuvarande resursfördelning ger en sämre kvalité i 
verksamheten vid tvingad ökning av verksamhet på grund av lagstadgad 
verksamhet/volymförändring och att de ekonomiska ramarna ska följas av en 
verksamhet, där budgeten ska vara i balans. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-22: 
 
att överlämna motionen – Resursfördelning för volymförändringar under året 
     till kommunstyrelsen, för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04: 
 
att överlämna motionen – Resursfördelning för volymförändringar under året  
     till ekonomichefen för att upprätta en beräkningsmodell som passar  
     samtliga förvaltningar. 
 
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 2015-09-08 
 
Svar från ekonomichef Kent Frost: 
 
Kommunfullmäktige beslutar i juni 2015 att fastställa och anta ekonomichefens 
förslag till central resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och 
hemtjänst med tillämpning från och med 2016-01-01. Vidare ingår i budget 
2016 en central budgetregleringspost på 2,5 mkr för nämnda volym-
förändringar. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 231/15, Motion – Resursfördelning för 
volymförändringar under året 
 
Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Resursfördelning för volymförändringar under året med 
     hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 § 76, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Resursfördelning för volymförändringar under året med 
     hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 § 76, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 232/15 
AU § 264/15 
AU § 119/15 
KF § 31/15   15/KS0093 
Motion – Märkning av Torsås kommuns bilpark 
 
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 märker sina fordon med en tillhörighetsmärkning med Torsås 
kommuns logotyp. Märkningen ska vara tydlig med god läsbarhet på avstånd, 
gärna också med vilken verksamhet fordonet tillhör. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23: 
 
att överlämna motionen – Märkning av Torsås kommuns bilpark till 
     kommunstyrelsen, för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-04-14: 
 
att överlämna motionen – Märkning av Torsås kommuns bilpark till ekonomi- 
     chefen, för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-08 
 
Svar från ekonomichef Kent Frost: 
 
Samtliga kommunens fordon skall utrustas med dekal, Torsås kommuns 
logotyp. Undantag medges för fordon med sekretess. 
 

Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C yrkar att ett tydliggörande görs om vilka fordon som 
ingår som sekretess. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla Christofter Johanssons, C yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning, § 232/15, Motion – Märkning av Torsås kommuns 
bilpark 
 
Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Märkning av Torsås kommuns bilpark, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att tydliggöra vilka fordon som ska ingå som  
     sekretess. 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-09-22 
 
Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD, Roland Swedestam, S, Christofer Johansson, C och 
Kent Freij, SD yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 2015-09-08. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla arbetsutskottets förslag 2015-09-08. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Märkning av Torsås kommuns bilpark, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att tydliggöra vilka fordon som ska ingå som  
     sekretess. 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
 

 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 35 av 41   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-09-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 233/15 
AU § 270/15 
KS § 170/15 
AU § 157/15   15/KS0124 
Projekt – Stärkt lokal attraktionskraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillväxtverket kommer under 2015 – 2018 arbeta för att stärka kommuner som 
vill systematisera sitt arbete med attraktionskraft. 
 
Ansökan om projektmedel för projektet – Stärkt lokal attraktionskraft 
föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-05-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna ansökan gällande projektmedel för projektet – Stärkt lokal  
     attraktionskraft. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-05-26: 
 
att godkänna ansökan gällande projektmedel för projektet – Stärkt lokal  
     attraktionskraft. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-08 
 
Beslut daterat 2015-08-13 från Tillväxtverket föreligger.  
 
Torsås kommun har ansökt om projektmedel för projekt ”Framtid Torsås” 
med 952 190 kronor. Ansökan avslås med motiveringen: I konkurrens med 
andra inkomna projektansökningar har inte Tillväxtverket prioriterat vår 
ansökan inom ramen för programmet Stärkt lokal attraktionskraft. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera Tillväxtverkets avslag 2015-08-13 gällande projektmedel till Projekt – 
     Stärkt lokal attraktionskraft. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera Tillväxtverkets avslag 2015-08-13 gällande projektmedel till Projekt – 
     Stärkt lokal attraktionskraft. 
-----  
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KS § 234/15   15/KS0148 
Delgivning, Statsbidrag för utarbetande av en lokal överens-
kommelse om samverkan mellan kommun och 
Arbetsförmedling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delegationen för unga till arbetes (A2014:06) utskott för beslut i statsbidrags-
ärenden har, på bemyndigande av delegatinen och med stöd av § 10 i 
förordning (2015:502) om samvekran för att minska ungdomsarbetslösheten, 
vid sitt sammanträde 2015-09-03 beslutat att bevilja Torsås kommun ett bidrag 
om 200 000 kronor. 
 
Beloppet avser täcka kostnaderna för den verksamhet som angivits i ansökan 
om statsbidrag, vad medlen ska användas till. 
 
Beviljade medel utbetalas av Arbetsförmedlingen. 
 
Kommunen ska senast 2015-12-31 ha inkommit med en lokal 
överenskommelse till delegationen. Överenskommelsen ska innehålla den 
information som framgår av § 3-4 i förordningen (2015:502) om samverkan för 
att minska ungdomsarbetslösheten och i övrigt vara utformad i enlighet med 
de kriterier som delegationen ställt upp. 
 
En redovisning av hur beviljade medel har använts ska lämnas till Delegationen 
senast 2015-02-29. Medel som har mottagits men ej använts för det ändamål 
som bidraget avser, ska senast samma datum ha betalts tillbaks till 
Arbetsförmedlingen med angivande av diarienummer. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera beslut 2015-09-03 gällande statsbidrag för utarbetande av en lokal 
    överenskommelse om samverkan mellan kommun och Arbetsförmedling.  
-----  
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KS § 235/15 15/KS0002  
Redovisning av delgivningsärende 
      
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets ledamöter delges: 
 

 Befolkningsprognos halvår 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisade delgivnings- 
     ärende. 
-----  
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KS § 236/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Workshop samverkan IT, 2015-09-10, Boda glasbruk. 

 Startdatum för SCB:s Medborgarundersökning 2015. 

 Ny offert gällande SFI. 

 Information från mötet med Primärkommunala nämnden/kommunchefs-
nätverk.  

 Nytt anbudsförfarande avseende tillfälligt boende för asylsökande i Torsås 
kommun, Jokarjo AB. 

 Centrala Ledningsgruppen 2015-08-20. 

 Samverkan av kommunala jour- och beredskapsresurser är lönsamt. 

 Avtal – Säkerhetssamordnare. 

 Avtal TeliaSonera. 2015-09-23. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 
 

 Regionförbundet i Kalmar län – Regional kulturverksamhet i Kalmar län. 

 Öppet möte, Integration 2015-09-30. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att  notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
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KS § 237/15   15/KS0037  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2015-08-18, 2015-09-08 och personalutskottet 
2015-08-26, 2015-09-09, 2015-09-15. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna, anmälan. 
-----  
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KS § 238/15   15/KS0032  
Samordnare/koordinatertjänst för asylsökande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samordnare/koordinater Johan Ceedigh har bland annat varit länken mellan de 
asylsökande och samhället genom att leda in dem i aktiviteter som våra 
föreningar erbjuder men även starta meningsfulla aktiviteter på egen hand. 
 
Mycket har också att handla om att ha uppsikt på den sociala situationen och 
förebygga missförhållanden som kan uppstå. 
 
Uppdraget upphör vid september månads utgång 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att förlänga Johan Ceedigh tjänst som samordnare/koordinater till och med 
     2015-10-31. 
-----  
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KS § 239/15   15/KS0001  
Julbord 2015, kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-06-08 § 91 att nämnder och centrala 
ledningsgruppen uppmanas om återhållsamhet för att få budgeten i balans. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bjuda in till kommunfullmäktiges julbord, de ledamöter i övriga nämnden 
    som inte sitter i kommunfullmäktige. 
-----  
 
 

 


