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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-20 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2015-10-20. 15.00 – 19.00  
      
      
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    
 Per-Olov Karlsson, SD, tjänstgörande ersättare för Martin Kirchberg, SD § 243-252  
 Kent Freij, SD 
 Martin Kirchberg, SD § 253 - 275  
  
  
  
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
    
   
Utses att justera Per-Olov Karlsson, SD och Martin Kirchberg, SD 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2015-10-22 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 243 - 275  

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

 Justerande Per-Olov Karlsson § 243-252           Martin Kirchberg § 253-275 

   

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2015-10-20 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-10-22  Datum för anslags 
nedtagande 

2015-11-13 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare 243 - 275    

Per-Olov Karlsson, SD ej tjänstgörande ersättare 253 - 275 

Mats Olsson, KD, ej tjänstgörande ersättare 243 - 252, 275 

Kent Frost, ekonomichef 243 – 247 

Tuulikki Åkesson, Torsås Företagscentrum 248 

Hans Erlandsson, räddningschef 249 - 252 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 243 – 275 
 
§ 243 Finansrapport per 2015-08-31 

§ 244 Delårsbokslut med måluppfyllelse 2015-08-31 
§ 245 Delårsbokslut, Torsås Fjärrvärmenät AB 

§ 246 Kompletteringsbudget 
§ 247 Årsplan och budget 20156 – 2018 

§ 248 Redovisning av Torsås Företagscentrums verksamhet 2012-2015 
§ 249 Reglemente för Krisledningsnämnden 
§ 250 Krisledningsplan 2015 – 2018 
§ 251 Risk- och sårbarhetsanalys 
§ 252 Övertagande av myndighetsutövning (brandskyddskontroll) 
§ 253 Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis  
 under augusti 2015 
§ 254 Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under  
 september 2015 
§ 255 Redovisning upprättad överenskommelse gällande säkerhets- 
 Samordnare 
§ 256 Avtal, Torsås Fjärrvärmenät AB 
§ 257 Reglemente för kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för 

Funktionshinderfrågor (RFH) – revidering 
§ 258 Riktlinjer Rök- och eller tobaksfri arbetsplats    
§ 259 Utöka verksamhetsområdet för kommunalt VA till att omfatta  
 fastigheten Applerum 5:22 
§ 260 Detaljplan Kroka 4:39 
§ 261 Detaljplan 2:1, 2:44 med flera, Bergkvara hamn 
§ 262 Detaljplan Torsås 2:42, 6:8 med flera, Konsumkvarteret 
§ 263 Prioritering av planarbete 
§ 264 Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län – förslag till 

ändring i förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
§ 265 Icke verkställda beslut kvartal 2, 2015 
§ 266 Medborgarförslag – Återställning av mellankajen 
§ 267 Taxor och avgifter, bildningsnämnden 
§ 268 Lokalutredning, kommunhusen 
§ 269 Parkering kommunhusen 
§ 270 Yttrande över En kommunallag för framtiden 
§ 271 Redovisning av delgivningsärende 
§ 272 Kommunledningen informerar 
§ 273 Rekrytering av ekonomichef i Torsås kommun 
§ 274 Anmälan arbetsutskottet 2015-09-29, 2015-10-06 
§ 275 Information om flyktingmottagande beredskapen i Torsås kommun,  
 HVB-hem ensamkommande, bostäder integrationsenheten 
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KS § 243/15 
AU § 314/15 15/KS0128 
Finansrapport per den 2015-08-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Finansrapport per den 2015-08-31 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-10-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 2015-08-31. 
 

Kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 2015-08-31. 
----- 
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KS § 244/15 
AU § 315/15 15/KS0198 
Delårsbokslut med måluppfyllelse 2015-08-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Resultatet för januari-augusti visar ett överskott på 2,3 mnkr inklusive 
jämförelsestörande post. Jämfört med föregående år är detta en 
resultatförbättring på 4,6 mnkr. Skatteintäkter, kommunal utjämning samt 
finansnetto uppgår 246,2 mnkr. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 
243,9 mnkr för samma period.  
 
Årsprognos är ett överskott på 2,4 mnkr exklusive återbetalning AFA 
försäkringspremier, vilket är 2,4 mnkr sämre än budget. Nämndernas 
totala budgetunderskott enligt årsprognos är 2,8 mnkr.  
 
Kommunstyrelsens årsprognos är ett överskott på 0,9 mnkr och förklaras med 
ej utnyttjat anslag för kommunutveckling/bredband. 
 
Bygg- och miljönämndens årsprognos är ett överskott på 499 tkr. Bygglov har 
genererat väsentligt högre intäkter än budgeterat. 
 
Tekniska nämndens årsprognos för den skattefinansierade verksamheten är ett 
överskott på 350 tkr. Arbetet med enskilda vägar har inneburit ett ökat stats-
bidrag som motsvaras av samma kostnad för genomförda åtgärder. Det har 
varit svårt att rekrytera personal vilket ger ett litet överskott.  
Tekniska nämndens årsprognos för den affärsdrivande verksamheten är ett 
underskott på 0,1 mnkr. Förklaras med att intäkterna för dricksvatten är högre 
än budgeterat, ökade kostnader för ett nytt övervakningssystem på pump-
stationerna på grund av att vissa av Telias tjänster upphört. På tre pump-
stationer (Dalskär, Skäppevik och Järnsida) har joniseringsaggregat installerats 
för att motverka luktproblem. Fler pumpar än normalt har gått sönder och fått 
bytas ut. 
 
Socialnämndens årsprognos är ett underskott på 4,4 mnkr. Förklaras bland 
annat med volymökningar inom hemtjänst samt på helårsbasis ytterligare två 
platser inom korttidsboende beräknas kosta 2,8 mnkr samt avtal avseende ob-
tillägg 2014-10-01 samt löneökningar för timvikarier har inneburit ej 
kompenserade löneökningar med 1,6 mnkr.  
 
Bildningsnämndens årsprognos enligt budget. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 244/15, Delårsbokslut med måluppfyllelse  
2015-08-31 
 
Volymförändringar för socialförvaltningen och bildningsförvaltningen: 
 
 Budget 

2015 
Årsprognos 
2015 

Antal hemtjänsttimmar 86 000 90 500 
Antal barn förskola 265 263 
Antal elever grundskola 685 710 
Antal elever särskola 6 10 
Antal elever KORR 500/465 500/465 
 
Beräknat antal elever gäller uppskattning för faktureringsunderlag 2015-09-15 
och avstämt antal fakturerade elever vårterminen 2015 gällande 
Korrespondensgymnasiet (KORR). 
 
För finansförvaltningen lämnas överskott på 0,4 mnkr. Justerat PO-pålägg, 
avkastning från finansiell placering av pensionsmedel, lägre intäkter från skatter 
och bidrag och investeringstakt än beräknat. 
  
I delårsrapporten ingår ingen sammanställd redovisning. Delårsresultatet och 
årsprognosen för kommunens bolag, Torsås Bostads AB (TBAB) och Torsås 
Fastighets AB (TFAB) är -0,2 mnkr och -0,3 mnkr. För båda bolagen är 
årsprognosen 0. 
 
Kommunens två finansiella mål uttryckta som nettokostnadens andel av 
skatteintäkter och den kommunalekonomiska utjämningen (nettokostnads-
andel) samt självfinansieringsgrad avseende investeringar 100 procent har 
nästan (se finansiell analys) uppnåtts för åren 2010-2014. Ekonomiska 
obalanser för vissa verksamheter påverkar möjligheten att klara uppställt 
finansiellt mål 2015 gällande nettokostnadsandel. 
 
Av överskådlig målavstämning för nämndernas åtaganden gentemot 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag gällande perspektiven Hållbar 
utveckling och Effektiv organisation kan noteras att många ärenden påbörjats. 
 
Den totala sjukfrånvaron uppgår i augusti till 7,56 procent av sammanlagd 
arbetstid. Socialförvaltningens sjukfrånvaro för samma period uppgår till 9,78 
procent. Detta är en ökning med 0,16 procent respektive en minskning med 
0,75 procent jämfört med föregående årsskifte. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 244/15, Delårsbokslut med måluppfyllelse  
2015-08-31 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-10-06: 
 
att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2015 till de förtroendevalda  
     revisorerna för granskningen,  
 
att notera måluppfyllelse tillsammans med delårsbokslut januari – augusti 2015 
     med helårsprognos. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-10-20 
 
Återbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA)-tilläggsanslag för 
riktade insatser 
 
Kommunen betalar varje år in avgifter för att finansiera sjukförsäkrings-
kostnader inom våra kollektivavtalsreglerade försäkringar. Styrelsen för 
AFA Försäkring, som ansvarar för försäkringarna, har beslutat återbetala 
premier för kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt avgifts-
befrielseförsäkringen för år 2004. Beloppet uppgår till drygt 3,1 mnkr.  
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen får 1,8 mnkr till underhållsbehov för kommunhusen 
   under 2015. 
2. Socialnämnden får 1,3 mnkr till kostnadsökningar för ob-tillägg. 
3. Finansiering sker ur det ökade rörelsekapital som uppkommer genom 
    återbetalningen från AFA. 
                                                  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna måluppfyllelse tillsammans med delårsbokslut januari – augusti 
    2015 med helårsprognos, 
 
att kommunstyrelsen får 1,8 mnkr till underhållsbehov för kommunhusen 
     under 2015, 
 
att socialnämnden får 1,3 mnkr till kostnadsökningar för ob-tillägg, 
 
att finansiering sker ur det ökade rörelsekapital som uppkommer genom 
     återbetalningen från AFA.                                                                     
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 245/15 
AU § 316/15 15/KS0167 
Delårsbokslut för Torsås Fjärrvärmenät AB  
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslut för Torsås Fjärrvärmenät AB, 2015-01-01 – 2019-06-30 
föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-10-05: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för januari – juni 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för januari – juni 2015. 
----- 
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KS § 246/15 
AU § 317/15 15/KS0016 
Kompletteringsbudget 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 

Nämndernas förslag till kompletteringsbudget 2016 (tkr):     

     Driftbudget 
    

     Kommunstyrelsen 

    Underhållsbehov av de två kommunhusen, engångsanslag -2 000 

   Underhållsbehov Olssonska gården, engångsanslag 
    Exploatering av Bergkvara hamn, engångsanslag -500 

   Ramökning -2 500 

   

     Socialnämnden 

    Kompensation för ökade lönekostnader avseende ob-tillägg -1 300 

   Kompensation för årlig lönejustering för timvikarier -299 

   Drift av träffpunktsverksamhet -300 

   Utgå från det budgeterade antalet 90 000 hemtjänst- -1 436 

   timmar, ökning från i KF budget antaget 86 000 

    4 000 x 359 kr per timme 

    Ramökning -3 335 

   

     Bildningsnämnden 

    Under tidigare år har Korrespondensgymnasiet i Torsås -1 500 

  
  

köpt in tjänster från grundskolan och biblioteket. 

    Det har varit del av tjänster inom elevhälsan, vaktmästeri 

    och bibliotek. Från och med budgetåret 2016 kommer 

    inte Korrespondensgymnasiet att nyttja dessa tjänster 

    vilket medför att grundskola och biblioteket tappar 

    intäkter i motsvarande storlek. 

    

     Volymförändringar särskolan från budgeterat 6 till -600 

   9 elever.  

    Ramökning -2 100 

   

     Totalt -7 935 
 

  
 

     Fortsättning     
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Fortsättning § 246/15, Kompletteringsbudget 2016 
     

Investeringsbudget  
    

     Kommunstyrelsen 

    Sammanbyggnad kommunhusen 5 000 

   Markköp slutlikvid Djursvik 3 600 

   IT-utrustning 200 

   Ramökning 8 800 

   

     Tekniska nämnden 
    Ombyggnad Bergkvara reningsverk 2 500 

   Fordon VA 400 

   Ramökning 2 900 

   

     Bildningsnämnden 

    Biblioteksinredning 175 

   Ramökning 175 

   

     Totalt 11 875 
    

Arbetsutskottet beslutar 2015-10-06: 
 
att notera informationen gällande förslag till kompletteringsbudet (investerings- 
     budget) 2015.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-19 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar ett diskussionsunderlag innefattande 
skatter och bidrag utifrån ny prognos 2015-10-08, ramförändringar driftbudget, 
resultatbudget samt investeringar för 2016. 
 
Inför år 2016 ökas de riktade statsbidragen enligt Sveriges kommuner och 
landstings cirkulär 15:24. 
 
Bildningsnämnden har i sitt protokoll 2015-10-13 kompletterat med två nya 
beslut, att begära 475 tkr i investeringsbudget vilket inkluderar satsning på 
folkbiblioteket samt att driftbudgeten skall utökas med 730 tkr för satsning på 
mindre barngrupper i förskolan.  

 

Fortsättning  
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Fortsättning § 246/15, Kompletteringsbudget 2016 

 
Kommunstyrelsens behandling 2015-10-20 
 
Ledamöterna delges diskussionsunderlag samt Sveriges kommuner och 
landstings cirkulär 15:24 från arbetsutskottets behandling 2015-10-19. Ärendet 
återkommer i arbetsutskottet 2015-11-11. 
----- 
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KS § 247/15 
AU § 242/15   15/KS0118 
Budget 2016, plan 2017 - 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår och återkommer i arbetsutskottet 2015-11-11. 
-----  
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KS § 248/15 15/KS0205 
Redovisning av Torsås Företagscentrums verksamhet 2013 - 
2015 
      
Ärendebeskrivning 
 
Tuulikki Åkesson föredrar ärendet. 
 

Torsås Företagscentrum 2013 – 2015 
 
Mål och uppdrag: Öka tillväxten i kommunens näringsliv 
 

 Kompetensutveckling 
Uppdragsutbildningar och företagsgemensamma utbildningar. Cirka 20 
olika utbildningar. 

 Nätverk och företagsträffar 
Frukostmöte, elva stycken 
After Work, fyra stycken 
Lunchmöte, sex stycken 
Chefsnätverk, åtta stycken 
Handelsnätverk, tjugotre stycken 
Tekniknod 
Hot Spot – nätverk för unga företagarkvinnor 
Skola näringsliv 

 Nyföretagande 
Företagslots: 
Fyra starta eget utbildningar 
Två uppföljningar 
Två nyföretagskvällar 
Rådgivning 

 Företagsservice 
Företagsstöd 
Rådgivning 

 Lobbyverksamhet/Omvärldsbevakning 

 Projektarbete i syfte att öka tillväxten 
Tekniknod Sydost 
Handel och Service i Torsås kommun 
Hot Spot. 

 
Anställda: 

 En verksamhetsledare 

 En företagsutvecklare 2014 –  

 En koordinator Tekniknod Sydost 2013 – 2014 

 En projektledare – 2014 

 En projektledare Tekniknod Sydost (konsult). 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 248/15, Redovisning av Torsås Företagscentrums 
verksamhet 2013 - 2015 
 
Medlemmar: 103 företag. 
 
Ekonomi: Omsättning 6,5 mkr. 
Torsås kommun 1,6 mkr 
Tekniknod Torsås 0,6 mkr 
EU medel 2,4 mkr 
Näringslivet 0,9 mkr 
Övriga tjänster 1 mkr. 
 
Kostnader: Löner 4 mkr, Tjänster 2 mkr, Övriga kostnader 0,6 mkr. 
 
Finansiärer: 
 

 Torsås kommun 

 Regionförbundet i Kalmar län 

 Tillväxtverket 

 Europeiska unionen 

 Näringslivet i Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen om Torsås Företagscentrums verksamhet under åren 
     2013 - 2015. 
-----  
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KS § 249/15 
AU § 252/15   15/KS0173 
Reglemente för krisledningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar reglemente för krislednings-
nämnden. 
 

Arbetsutskottet 2015-09-08 föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättat reglemente för krisledningsnämnden. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättat reglemente för krisledningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 250/15 
AU § 281/15 
AU § 251/15   15/KS0174 
Krisledningsplan 2015 – 2018, med bilagor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar krisledningsplan 2015 – 2018, Plan 
för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun med 
bilagor. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-08: 
 
att överlämna upprättad krisledningsplan 2015 – 2018 med bilagor till centrala 
     ledningsgruppen, för synpunkter. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29 
 
Centrala ledningsgruppen har inga synpunkter på upprättad krisledningsplan 
2015 – 2018 med bilagor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-29 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta krisledningsplan 2015 – 2018 med bilagor. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta krisledningsplan 2015 – 2018 med bilagor. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 251/15 
AU § 282/15 
AU § 253/15   15/KS0187 
Risk- och sårbarhetsanalys 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar kort om pågående arbete med Risk- 
och sårbarhetsanalys för Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-08: 
 
att notera informationen om pågående arbete med Risk- och sårbarhets- 
     analysen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-29 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta Risk- och sårbarhetsanalys utifrån lag om extraordinära  
     händelser. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta Risk- och sårbarhetsanalys utifrån lag om extraordinära  
     händelser. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 252/15 
AU § 283/15   15/KS0189 
Övertagande av myndighetsutövning (brandskyddskontrollen) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson informerar om rekommendation till 
kommunstyrelsen i Emmaboda och Torsås från förbundsledningen i 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. 
 
Förbundsledningen för räddningstjänsten har önskemål om att överta 
myndighetsutövningen (brandskyddskontrollen) och förlägga den på 
räddningstjänstförbundet i stället för att upphandla privata entreprenörer. 
Frågeställningen har varit uppe i förbundsdirektionen 2015-09-07. 
 
Räddningschefen informerar även om preliminära intäkter och kostnader vid 
brandskyddskontroll samt lämnar en motivering till varför Räddningstjänst-
förbundet ska överta brandskyddskontrollen. 
 
Idag är avtalet med Sotning & Brandskydd Torsås AB uppsagt och slutar gälla 
2016-04-01. Avtalet med Emmaboda sotningsdistrikt går ut augusti – 
september 2016 i och med skorstensfejarmästaren går i pension. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-29 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig positiva till rekommendationen om att Räddningstjänstförbundet 
     övertar myndighetsutövningen (brandskyddskontrollen) från och med  
     2016-04-01. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-10-20 
 
Noteras att Martin Kirchberg, SD inträder utan att delta eftersom han inträtt 
under påbörjad behandling av ärendet samt att ersättare Mats Olsson, KD 
lämnar sammanträdet. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig positiva till rekommendationen om att Räddningstjänstförbundet 
     övertar myndighetsutövningen (brandskyddskontrollen) från och med  
     2016-04-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 253/15 
AU § 278/15 15/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättat 
anställningsbevis under augusti 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunalråd Henrik Nilsson Bokor, S fattade delegations-
beslut gällande upprättat anställningsbevis under augusti 2015. 
 

 Bildningschef, tillsvidare från och med 2015-12-01. 
 
Redovisning av personalchef Isak Högelius fattade delegationsbeslut gällande 
upprättat anställningsbevis under augusti 2015. 
 

 Lönehandläggare/assistent, tillsvidare från och med 2015-10-14. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-29 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings- 
     bevis under augusti 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings- 
     bevis under augusti 2015. 
-----   
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KS § 254/15 
AU § 302/15 15/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under september 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under september 2015. 
 

 Torsås 4:120, Uppförande av klubbstuga. 

 Torsås 56:10, Tillbyggnad av bostadshus. 

 Lövsångaren 5, Uppförande av en bygglovsbefriad friggebod och en 
anmälningspliktig attefallskomplementbyggnad. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2015-10-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under september 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under september 2015. 
-----   
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KS § 255/15 
AU § 303/15 15/KS0106 
Redovisning upprättad överenskommelse gällande säkerhets- 
samordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Överenskommelse föreligger angående säkerhetssamordnartjänsten i 
Emmaboda/Torsås mellan Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
och Emmaboda och Torsås kommun. 
 
Emmaboda kommun överlåter ansvaret för säkerhetssamordning till 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås från och med 2015-10-01. 
Överenskommelsen ersätter befintligt avtal med Torsås kommun, daterat 
2011-02-11. 
 
Säkerhetssamordnaren ska leda och ha ett samlat ansvar för kommunernas 
trygghets- och säkerhetsarbete som det formuleras i Lagen om kommuners och 
Landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt dess förordning. I uppdraget ingår också att stödja 
kommunerna i deras arbete med internt skydd. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2015-10-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad överenskommelse gällande säkerhetssamordnar-  
     tjänsten. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad överenskommelse gällande säkerhetssamordnar-  
     tjänsten. 
-----   
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KS § 256/15 
AU § 304/15 
KS § 220/15 
PU § 45/15 
AU § 168/15 
KS § 120/15    
AU § 10/15   14/KS0204  
Avtal upprättat mellan Torsås kommun och Torsås Fjärrvärme-
nät 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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 256/15, Avtal upprättat mellan Torsås kommun 
och Torsås Fjärrvärmenät AB  
 
Ledamöternas intention är att arbetsuppgifterna ska ligga kvar i Torsås 
kommun.  

 
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.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 256/15, Avtal upprättat mellan Torsås kommun 
och Torsås Fjärrvärmenät AB  
 

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. 

 
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 2015-09-22: 
 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-06 
 
Reviderat förslag på bemanningsavtal mellan Torsås kommun och Torsås 
Fjärrvärmenät AB föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna reviderat bemanningsavtal mellan Torsås kommun och Torsås 
     Fjärrvärmenät AB, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 256/15, Avtal upprättat mellan Torsås kommun 
och Torsås Fjärrvärmenät AB  
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, C och kommunchef Håkan  
     Petersson underteckna bemanningsavtalet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna reviderat bemanningsavtal mellan Torsås kommun och Torsås 
     Fjärrvärmenät AB, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, C och kommunchef Håkan  
     Petersson underteckna bemanningsavtalet. 
-----  
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KS § 257/15 
AU § 305/15   15/KS0147 
Reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Rådet 
för Funktionshinderfrågor (RFH) - revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under våren 2015 har socialnämndens arbetsutskott tillsammans med KPR 
och RFH gjort en översyn av deras reglemente. 
 
Revideringar: 
 

 Inlämnade av förslag på ledamöter och ersättare för KPR/RFH, inför ny 
mandatperiod, är framflyttad till den 15 mars året efter valet, detta med 
anledning av att organisationerna har sitt årsmöte i januari/februari. I 
nuvarande reglemente är detta datum 1 november valåret. 

 RFH är knutet till socialnämnden med representanter från kommun-
styrelsen. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta reviderat reglemente för Kommunala pensionärsrådet  
     (KPR) och Rådet för Funktionshinderfrågor (RFH). 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och 1:e vice ordförande Christofer 
     Johansson, C representerar kommunstyrelsen. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta reviderat reglemente för Kommunala pensionärsrådet  
     (KPR) och Rådet för Funktionshinderfrågor (RFH). 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 258/15 
PU § 48/15 
PU § 38/15 
PU § 26/15 
KS § 94/15 
PU § 14/15 
PU § 8/15 15/KS0046  
Riktlinjer avseende tobak 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rökfri arbetsplats: 
 
Syfte 
 

 Bidra till förbättrad hälsa för kommunens personal. 

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

 Hjälpa enskilda medarbetare att bli rökfria. 
 

Innebär följande: 
 

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

 Rökning får ej ske i Torsås kommuns lokaler och fordon. 

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

 Arbetsgivaren erbjuder rökavvänjning till medarbetare som vill bli rökfria. 

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

 

Rök- och tobaksfri arbetstid  
 

Syfte 

 

 Bidra till förbättrad hälsa för kommunens personal. 

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

 Hjälpa enskilda medarbetare att bli rök- och tobaksfria. 

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

Fortsättning 
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Fortsättning § 258/15, Riktlinjer avseende tobak 
 
Innebär följande: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Syfte 
 

 Bidra till förbättrad hälsa för kommunens personal. 

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

 Hjälpa enskilda medarbetare att bli rökfria. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 258/15, Riktlinjer avseende tobak 
 
Innebär följande: 
 

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

 Rökning får ej ske i Torsås kommuns lokaler och fordon. 

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

 Arbetsgivaren erbjuder rökavvänjning till medarbetare som vill bli rökfria. 

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

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

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

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

 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-03-31: 
 
att återremittera ärendet, för en revidering med klara riktlinjer gällande en rök-  
     och tobaksfri arbetsplats som gäller samtliga anställda inom Torsås   
     kommun. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 30 av 52   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-20 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 

 
Fortsättning § 258/15, Riktlinjer avseende tobak 
 

Personalutskottets behandling 2015-04-21 
 
Förslag på reviderat förslag på riktlinjer avseende tobak föreligger. 
 

Personalutskottet beslutar 2015-04-21: 
 
att inhämta synpunkter från partigrupperna, avseende riktlinjer avseende 
     tobak, 
 
att synpunkterna ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2015-05-04. 
 

Personalutskottets behandling 2015-08-11 
 
Inga synpunkter har inkommit från partigrupperna gällande förslag till riktlinjer 
avseende tobak. 
 

Personalutskottet beslutar 2015-08-11: 
 
att påminna partigrupperna om deras synpunkter gällande förslag till riktlinjer 
     avseende tobak, 
 
att synpunkterna ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2015-09-08. 
 

Personalutskottets behandling 2015-09-15 
 
Inga synpunkter har inkommit från partigrupperna gällande förslag till riktlinjer 
avseende tobak. 
 

Personalutskottet beslutar 2015-09-15: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 2015-10-20 för beslut. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-10-20 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att uppdra åt kommunchefen att tillsammans med 
centrala ledningsgruppen se över hantering av snusning vid andra kontakter 
som inte innefattas av brukare, elever eller externa kontakter, det vill säga vid 
interna kontakter. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 258/15, Riktlinjer avseende tobak 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Mona Magnussons, M yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att tillsammans med centrala ledningsgruppen se 
     över hantering av snusning vid andra kontakter som inte innefattas av  
     brukare, elever eller externa kontakter, det vill säga vid interna kontakter. 
 

föreslå kommunfullmäkige besluta: 
 
att i riktlinjerna ta bort i stycket Snusning, ”och det är heller ingen lukt som drabbar 
     tredje person”, 
 
att i övrigt godkänna och anta upprättade Riktlinjer avseende tobak. 
 -----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige  
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KS § 259/15 
AU § 284/15   15/KS0191  
Utöka verksamhetsområdet för kommunalt VA till att omfatta 
fastigheten Applerum 5:22 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit till tekniska nämnden från ägare till fastigheten 
Applerum 5:22, med en ansökan om att fastigheten ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-08-18 § 50 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas till att omfatta 
fastigheten Applerum 5:22. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-29 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas till att omfatta 
     fastigheten Applerum 5:22. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas till att omfatta 
     fastigheten Applerum 5:22. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KS § 260/15   15/KS0206  
Detaljplan Kroka 4:39 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun beslutar 2015-10-05 att köpa in fastigheten Kroka 4:39 i 
Djursvik för att utveckla området för bostäder och ta till vara dess kvalitéer för 
friluftsliv. Marken behöver därför planläggas. 

 
Bedömning 
 
Området är beläget i de centrala äldre delarna av byn Djursvik och har tidigare 
använts som festplats.   

Delar av Kroka 4:39 har, såväl i ”Översiktsplan 2010” som i ”Program för 
Djursvik” utpekats som lämpligt för ett nytt bebyggelseområde. 
Fastigheten ingår i bland nnata strandskyddat område, är i delar relativt låglänt 
och omfattas av riksintresse för högexploaterad kust.  

En detaljplaneprocess innebär att områdets lämplighet prövas.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.  

Va-nätet är utbyggt till fastigheten. VA-huvudmannen har erhållit positivt 
beslut av Länsstyrelsen om strandskydd.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 

att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att utarbeta en detaljplan för  
     bostäder på fastigheten Kroka 4:39.  
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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Kommunstyrelsen 2015-10-20 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 261/15   15/KS0207  
Detaljplan Bergkvara 2:1, 2:44 med flera, Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Plangruppen har uppmärksammat att detaljplanen för Bergkvara hamn till stor 
del är inaktuell och att detta kan vara ett hinder vid en eventuell utveckling av 
området.   
 
Plangruppen föreslår därför att ett program tas fram där möjligheter och 
begränsningar för området planläggning tydliggörs. 

  
Bedömning 
 
Området består av en hamn och gränsar i väster framförallt mot 
bostadsbebyggelse.  
Hamnen innehåller såväl bebyggelse för sjöfartsmuseum, hamnkontor och 
sjöräddningens lokaler som ett stort upplagsområde mm. 
Området är idag detaljplanerat för järnvägsändamål.  

Ett program är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och 
bygglagen. Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta 
detaljplanearbetet, ska planens utgångspunkter och mål anges i ett särskilt 
program. 

I arbetet med att ta fram ett program ska samråd ske med myndigheter, 
sakägare och andra berörda med ett väsentligt intresse av förslaget. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 

att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att genomföra ett programskede 
     enligt beskrivning ovan för fastigheterna Bergkvara 2:1, 2:44 med flera, 
     Bergkvara hamn. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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Kommunstyrelsen 2015-10-20 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 262/15   15/KS0210  
Detaljplan Torsås 2:42, 6:8 med flera, Konsumkvarteret 
 
Ärendebeskrivning 
 
Plangruppen har uppmärksammat att detaljplanen för Torsås 2:42, 6:8 med 
flera, Konsumkvarteret till stor del består av prickmark och att detta kan vara 
ett hinder vid en eventuell utveckling av centrala Torsås.   
 
Plangruppen föreslår därför att ett program tas fram där möjligheter och 
begränsningar för området planläggning tydliggörs. 
 

Bedömning 
 
Kvarteret ligger mitt i centrala Torsås och består av byggnader för två 
matbutiker, systembolag, pizzeria, bokhandel samt tillhörande parkeringar med 
mera.  
 
Ett program är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och 
bygglagen. Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta 
detaljplanearbetet, ska planens utgångspunkter och mål anges i ett särskilt 
program. 
 
I arbetet med att ta fram ett program ska samråd ske med myndigheter, 
sakägare och andra berörda med ett väsentligt intresse av förslaget. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 

att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att genomföra ett programskede 
     enligt beskrivning ovan för fastigheterna Torsås 2:42. 6:8 med flera, 
     Konsumkvarteret. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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Kommunstyrelsen 2015-10-20 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 

KS § 263/15   15/KS0211 
Prioritering av planarbete 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på prioriteringsplan för pågående planarbete från plangruppen: 
 

Prioritering ett 

 Kroka 4:39 – Festplatsen. 
 

Prioritering två 

 Program för Torsås 2:42, 6:8 med flera, Konsumkvarteret 

 Program för Bergkvara 2:1, Hamnen. 
 

Prioritering tre 

 Tematiskt tillägg Översiktsplan – VA 

 Aktualitetsprövning Översiktsplan 
 

Prioritering fyra 

 Siggatorp 1:8 med flera, Bryggaren 

 Söderåkra 7:1 med flera, Apoteket 

 Torsås 2:58, 2:42 med flera, Ny kommunikationsled. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 

att godkänna upprättat förslag, gällande prioritering av detaljplanearbete. 
-----  
Sändlista 
Plangruppen 
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Kommunstyrelsen 2015-10-20 
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KS § 264/15 
AU § 285/15   15/KS0194 
Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län – förslag till 
ändring i förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid Regionförbundets styrelsesammanträde 2015-09-17 § 105 beslutas att 
föreslå Regionförbundets medlemmar besluta att Regionförbundets 
förbundsordning ändras på det sätt att texten ”att ansvara för regional 
kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag” utgår från 2016-01-01. 
 
Besked om ställningstagande ska vara Regionförbundet tillhanda senast 
2015-11-15. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-29 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna revidering, ”att ansvara för regional kulturverksamhet samt 
     fördela regionala kulturanslag” ska utgå från 2016-01-01 ur Region- 
     förbundets förbundsordning. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
att godkänna revidering, ”att ansvara för regional kulturverksamhet samt 

fördela regionala kulturanslag” ska utgå från 2016-01-01 ur Region-
förbundets förbundsordning. 

-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 2015-10-20 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 265/15 
AU § 286/15   15/KS0126 
Icke verkställda beslut kvartal 2, 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 2, 2015 
 
Antal icke verkställda beslut:  7 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20140929 - 273 SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Kvinna 20131002 - 242 SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Kvinna 20141219 - 194 Familjeresurs – resursbrist 

Kvinna 20150309 - 113 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 
(lägenhet) 

Man 20150301 -  121 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 
(lägenhet) 

Kvinna 20150301 - 121 LSS Brist särskild service och bostad 
saknas ledig bostad 

Man 20150316 -  106 LSS Avlösarservice i hemmet – Familjen 
avböjt erbjudande. Saknas lämplig 
person 

 
   
Antal dagar från beslut till rapportering (30/6): 1 170 
Antal män: 3 
Antal kvinnor 4 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 265/15, Icke verkställda beslut kvartal 2, 2015  
 
Arbetsutskottet föreslår 2015-09-29 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 2, 2015. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 2, 2015.  
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2015-10-20 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 266/15 
AU § 288/15 
AU § 227/15  
KF § 92/15    15/KS0139  
Medborgarförslag – Återställning av mellankajen 
  
Ärendebeskrivning  
 
Johnny Andersson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
återställer kajen i användbart skick samt ser över och kompletterar defekta 
förtöjningsringar. 
  
Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-16 § 115 att fatta ett principbeslut att 
reparera kajerna i Bergkvara hamn till användbart skick samt att upphandla 
arbetet med att reparera kajen i Bergkvara hamn.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-06-08:  
 
att överlämna medborgarförslaget – Återställning av mellankajen till 
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-08-18:  
 
att överlämna medborgarförslaget – Återställning av mellankajen till 
     kommunchefen för beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29 
 
Hamnbolaget behöver enbart tillstånd för Viktoriakajen varför Norra kajen o 
Mellankajens tillstånd upphört och kajerna har upphört att finnas som 
kommersiella kajer.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 266/15, Medborgarförslag – Återställning av 
mellankajen 
 
I upphandlingen ingår att reparera ytorna i syfte att förhindra ytterligare förfall 
samt risk för olyckor. Ett alternativ som diskuterades var att riva kajen och 
släntra ut med sprängsten. Det skulle omöjliggjort framtida användning så det 
alternativet lämnades. Att reparera till "sämre nivå" än att återställa ytorna i 
användbart skick bedömdes inte rimligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-16 § 115 att fatta ett principbeslut att 
reparera kajerna i Bergkvara hamn till användbart skick samt att upphandla 
arbetet med att reparera kajen i Bergkvara hamn. 
 
Syftet med reparationerna har inte varit att mellankajen ska utrustas för att 
fartyg eller båtar ska kunna lägga till. Det finns förstås inget hinder för det om 
man har egna fendrar. Möjligheten att förtöja i ringarna och deras infästningar 
finns kvar. 
 
Ett medborgarförslag om att muddra Mellankajen för att möjliggöra mot-
tagande av exempelvis skolfartyg och större segelfartyg avslogs av kommun-
fullmäktige 2015-02-09 § 14.  
 
Hela området bedöms såpass intressant för andra ändamål att kommunen inte 
ville låsa upp kajen för detta ändamål. Det finns företag som uttrycker visst 
intresse för området och kommunen inser det attraktiva läget. Ännu finns det 
emellertid inga konkreta förslag. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-29 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Återställning av mellankajen med hänvisning till  
     ovanstående,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Återställning av mellankajen med hänvisning till  
     ovanstående,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 267/15 
AU § 313/15   15/KS0129  
Taxor och avgifter nom bildningsnämndens verksamhets-
område 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skolverket har antagit nya avgiftsnivåer för maxtaxa utifrån förordningen 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet. De nya avgiftsnivåerna, som ska tillämpas från 
och med 2015-07-01, innebär att kommuners avgiftsintäkter kommer att öka 
och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-09-08 § 93 att föreslår kommunfullmäktige 
besluta att Skolverkets nya avgiftsnivåer för maxtaxa skall användas från och 
med 2015-10-01 eller så fort det är möjligt. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-10-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Skolverkets nya avgiftsnivåer för maxtaxa skall användas från och med 
     2015-10-01 eller så fort det är möjligt. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Skolverkets nya avgiftsnivåer för maxtaxa skall användas från och med 
     2015-10-01 eller så fort det är möjligt. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 268/15 
AU § 289/15 
AU § 279/15   15/KS0138  
Lokalutredning, kommunhusen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johan Lunde, Atrio redovisar en skiss på lokalanvändning samt en tillbyggnad 
till kommunhusen. 
 
Björn Nilsson redovisar en kostnadsberäkning utifrån Atrios skiss. Totalt cirka 
13 mkr inklusive energiåtgärder. Mervärdesskatt tillkommer. 
 
Sammanfattning av redovisningen: 
 

 Disponera om rummen till en samlad kommunledning (kansli, personal 
och ekonomi), 

 Se över antalet mötesrum. 

 Minimera åtgärderna i befintliga kommunhus. 

 Lösning av entrén. 

 Bidraget från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). 

 Ny kalkyl efter nya förutsättningar. 
 
Meddelas att Christofer Johansson, C lämnar sammanträdet klockan 14.00. 
Kent Freij, SD inträder som ersättare utan att delta i beslutet, eftersom han 
inträtt under påbörjad behandling av ärendet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-08: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-09-29. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29 
 
Johan Lunde, Atrio redovisar ett reviderat förslag av ny- och ombyggnad av 
kommunhusen utifrån ovanstående sammanfattning. 
 
Björn Nilsson redovisar en kostnadsberäkning utifrån Johan Lundes förslag, 
cirka 14,4 mkr och då tillkommer kostnader för underhåll och markarbete. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-29 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2015-10-20 och i kommun- 
     fullmäktige 2015-11-16. 

 
Fortsättning
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Fortsättning 268/15, Lokalutredning, kommunhusen  
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-10-20 
 
Kommunchefen redovisar förslag till finansiering av kommunhusen. 
 
Investeringsbudget, om- och tillbyggnad 17,5 mkr: 
 

 Bidrag Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2,7 mkr. 

 Beslutad nyupplåning 2016 för kommunal ledningsplats 2,2 mkr och 8 mkr 
sammanbyggnad kommunhusen. 

 Upplåningsbehov 2017 på 4,6 mkr. 
 
Driftbudget, underhållsbehov 4 mkr: 
 

 Startas 2015 med finansiering återbetalning från AFA 2 mkr. 

 2016, hyresreduktion netto 1 mkr (lokaler som tas ur drift och hyra ut nya 
lokaler) för bildningsnämnden samt ramtillskott 1 mkr. 

 
Det finansiella förslaget bygger på att beslut om krisledningsplats fattas före 
2015-12-31, eftersom att detta är en förutsättning för att kunna ta del av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) delfinansiering med 
cirka 2,7 mkr. Vidare bedöms en byggstart avseende om- och tillbyggnadsdelar 
tidigast hösten 2016. Det innebär att budgeterade delar i 2016 års investerings-
budget (8 + 2,2 mkr) räcker till för att finansiera det som tillhör 2016. Om det 
finns behov av föreslagen upplåning får budgetprocessen inför 2017 års budget 
utvisa. 
 
För att kunna aktualisera föreslagen finansiering av underhållsbehovet på 4 
mkr över två år så är det en förutsättning att någon del av underhållsarbetet 
startas redan under innevarande verksamhetsår. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att under förutsättning att Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) 
     beviljar redovisad medfinansiering uppdra åt kommunstyrelsen att 
     projektera och upphandla en sammanbyggnad och renovering av kommun- 
     husen enligt berett förslag, 
 
att godkänna redovisat förslag, till finansiering av projektet. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 269/15 
AU § 296/15 15/KS0196  
Parkering kommunhusen      
      
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger från planarkitekt Fredrika Ternelius på utformning av 
parkeringsplatser runt kommunhuset ”Gula villan”. 
 
Förslaget kan användas vid ansökan om bygglov och vid ansökan om 
ytterligare en ut/infart till området hos Trafikverket. 
 
Tre alternativa förslag till beläggning har tagits fram. Två av förslagen har 
fördelen att de är självdränerande och därmed hindrar uppkomst av dagvatten.  
 
Alla förslagen kräver förändring av kantsten (för att utöka antalet parkeringar), 
flytt av el och dagvatten. Kostnaderna för detta har inte tagits med i kalkylen. 
 
Alternativ 1: Gräsarmering, 700 000 kronor 
Alternativ 2: Grus, 60 000 kronor 
Alternativ 3: Asfaltering 140 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-29 kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta alternativ 2, grus, 60 000 kronor, 
 
att ansöka hos Vägverkan om en in- och utfart till/från fastigheten Torsås  
     53:9.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att hänskjuta ärendet, till projektet med kommunhusens sammanbyggnad. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KS § 270/15   15/KS0208 
Yttrande över En kommunallag för framtiden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samtliga kommuner i Sverige har tagit emot en remiss beträffande förslag till 
ny kommunallag. Remissen innebär en inbjudan att lämna synpunkter på 
slutbetänkandet. Remissvaren ska ha kommit till Finansdepartementet senast 
2015-10-30. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att lämna något remissyttrande över En kommunallag för 
     framtiden. 
-----  
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KS § 271/15 15/KS0002  
Redovisning av delgivningsärende 
      
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets ledamöter delges: 
 

 Minnesanteckningar regionalt samverkansmöte flyktingssituationen, 
Kalmar län 2015-09-30. 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisade delgivnings- 
     ärende. 
-----  
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KS § 272/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Anteckningar från Centrala ledningsgruppens möte 2015-09-03 och  
2015-10-01. 

 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 
 

 Besök till kommunfullmäktige från polismyndigheten. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upprättade anteckningar från Centrala ledningsgruppens möte ska 
     överlämnas till kommunkansliet för redovisning i kommunstyrelsen, 
 
att upprättade protokoll från Cesam ska överlämnas till kommunkansliet, 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KS § 273/15   15/KS0215  
Rekrytering av ekonomichef i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kent Frost har sagt upp sin anställning som ekonomichef i Torsås kommun 
för att 2016-01-01 ta över tjänsten som VD för Torsås Bostads AB och Torsås 
Fastighets AB. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att påbörja rekryteringen av ny ekonomichef i Torsås kommun. 
-----  
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KS § 274/15   15/KS0037  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2015-09-29, 2015-10-06. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna, anmälan. 
-----  
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KS § 275/15 
AU § 318/15 15/KS0214 
Information om flyktingmottagandeberedskapen i Torsås 
kommun, HVB-hem ensamkommande, bostäder integrations-
enheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jakarjo/Möre Hotell har 2015-10-16 182 boende, en siffra som kommer att 
öka under nästa vecka när fler rum kan tas i anspråk. Cirka 250 personer 
kommer att vara inkvarterade inom en vecka.  
 
Torsås kommuns svar på av Länsstyrelsen ställda frågor: 
 
Inga kommunala evakueringsplatser finns att ta i anspråk utan påtagliga 
störning i/påverkan på kommunens ordinarie verksamheter. 
 
I nästa skede vinklas frågan till att innefattas av privata och föreningslokaler. I 
denna inventering har Torsås angivit 20 evakueringsplatser i en konferenslokal 
på Möre Hotell. 
 
Egna HVB-hem – Hasselbacken 9 platser, Allfargatan 9 platser. 
 
Dubbelboende i egna HVB-hem godkänns nu av IVO. Bör tillämpas i upp till 
hälften av rummen, risker i boendet (konflikter med mera) samt boendemiljö 
är begränsande faktorer. 
Extern förhyrning av lägenheter, i första hand i samma hus som HVB-hem på 
Allfargatan. Även andra lägenheter kan bli aktuella. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-10-15 § 150, föreslå kommunstyrelsen att god-
känna att externa hyreskontrakt tecknas för lägenheter avseende stödboende 
till ensamkommande barn/ungdomar. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-10-15 § 151 förslå, att inrätta ytterligare en ny 
avdelning på Hasselbacken för ensamkommande barn och att tillkommande 
avdelning skall omfattas av samma inriktningsbeslut som de befintliga. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att kommunstyrelsen beslutar att den tjänst som 
asylsamordnare fortsätter som projektanställd förlängs ett år och att tjänsten 
finansieras av kommunstyrelsen. 

 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet och överlämna det till kommunstyrelsen för beslut. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 275/15, Information om flyktingmottagande-
beredskapen i Torsås kommun, HVB-hem ensamkommande, 
bostäder integrationsenheten 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna att externt hyreskontrakt tecknas för lägenhet i samma hus som 
     PUT-boendet, Allfargatan,  

 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att delegera till socialnämnden att verkställa beslut gällande tecknande av 
     hyreskontrakt för lägenheter avseende stödboende till ensamkommande  
     barn/ungdomar. Verkställt beslut delges kommunstyrelsen, 
 
att den tjänst som asylsamordnare fortsätter som projektanställd förlängs ett år  
     samt att tjänsten finansieras av kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsens behandling 2015-10-20 
 
Noteras att Mats Olsson, KD ej tjänstgörande ersättare återkommer till 
sammanträdet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delegera till socialnämnden att verkställa beslut gällande tecknande av 
     hyreskontrakt för lägenheter avseende stödboende till ensamkommande  
     barn/ungdomar. Verkställt beslut delges kommunstyrelsen, 
 
att den tjänst som asylsamordnare fortsätter som projektanställd förlängs ett år  
     samt, att tjänsten finansieras av kommunstyrelsen, med arbetsledning via  
     socialnämnden. 
 

Skriftlig reservation 
 
Kent Freij, SD och Martin Kirchberg, SD lämnar en skriftlig reservation på 
beslutet gällande att delegera till socialnämnden att verkställa beslut gällande 
tecknande av hyreskontrakt för lägenheter avseende stödboende till 
ensamkommande barn/ungdomar. Verkställt beslut delges kommunstyrelsen. 
 
Sverigedemokraterna kan inte ta ansvar för resultatet av den migrationspolitik som 
övriga sju partier har bedrivit och stått bakom sedan många år. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 

 


