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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2015-11-24. 13.00 – 18.00   
      
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare för 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 Kent Freij, SD 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2015-11-26 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 276 - 304   

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

 Justerande Kent Freij 

   

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2015-11-24 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-11-26 Datum för anslags 
nedtagande 

2015-12-18 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Per-Olov Karlsson, SD ej tjänstgörande ersättare 276 - 304  

Sören Bondesson, S ej tjänstgörande ersättare 276 – 304 

Kent Frost, ekonomichef 276 – 278 

Dan Sjöholm, socialchef 276 

Lisbeth Kromnow, tillförordnad bildningschef 276 

Matilda Rainford, HR-specialist 279 – 282 

Krister Kronsell, konsult 279 – 282 

Lena Sjöstrand, IFO-chef 285 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 276 - 304 
 
§ 276 Ekonomirapport januari – oktober 2015 
§ 277 Kompletteringsbudget 2016   
§ 278 Ansökningar om avbetalning anslutningsavgifter VA 
§ 279 Återrapportering lönekartläggning 2015 
§ 280 Förslag gällande tjänstledighetsregler vid prövande av annan tjänst 
§ 281 Lönerevision inför 2016 
§ 282 Policy för uppvaktningar i Torsås kommun, med mera 
§ 283 Taxor och avgifter 2016, bildningsnämnden 
§ 284 IT-chef i Torsås kommun 
§ 285 Långsiktiga boendelösningar, ensamkommande barn 
§ 286 Avtal näringslivssamverkan Torsås Företagscentrum 
§ 287 Kommunutvecklare i Torsås kommun 
§ 288 Kommunstyrelsens internbudget 2016    
§ 289 Nämnders och styrelsers Verksamhetsplan för 2016 
§ 290 Redovisning delegationsbeslut gällande upprättat anställningsbevis 
§ 291 Avtal om finansiering av personalresurs för att driva e- 
 tjänsteutvecklingsprojekt i Kalmar läns kommuner 
§ 292 Handlingsplan, funktionshinderpolitiska åtgärder 
§ 293 Taxor och taxeföreskrifter 2016, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 294 Delårsrapport 2015, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 295 Delårsrapport 2015, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 296 Delårsrapport 2015, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
§ 297 Revidering ägardirektiv, Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
 Torsås 
§ 298 Representant i Torsås Företagscentrums styrelse 
§ 299 Korrespondensgymnasiets fortlevnad 
§ 300 Gullabo skola 
§ 301 Delgivningsärende Trafikrådet 2015-10-15 
§ 302 Kommunledningen informerar 
§ 303 Anmälan arbetsutskottet 2015-10-19, 2015-11-03, 2015-11-11,  
 Personalutskottet 2015-10-22, 2015-11-06, 2015-11-10, 2015-11-11 
§ 304 Sammanbyggnad och renovering av kommunhusen 
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KS § 276/15   15/KS0010  
Ekonomirapport/Månadsuppföljning januari - oktober 2015  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget 
januari – oktober 2015, investeringar, personalkostnader samt sjukfrånvaro. 
 
Kommunstyrelsen, 0,9 mkr: 
Ej utnyttjat anslag för kommunutveckling/bredband. 
 
Bygg- och miljönämnden, 0,2 mkr: 
Ökade bygglovsintäkter 
Ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag 
Vakanta tjänster 
Minskade statsbidrag 
Återhållna övriga kostnader. 
  
Tekniska nämnden, 0,2 mkr: 
Svårt att rekrytera personal vilket har bidragit till överskottet. 
 
Socialnämnden -5,0 mkr: 
Volymökningar inom hemtjänsten och korttidsboende 2,8 mkr samt 
löneökningar för ob-tillägg och timvikarier som ej kompenserats 1,6 mkr.  
Olika typer av kostnader för mottagande av nyanlända inklusive ensam-
kommande barn vilka ej finansieras genom avtal eller Migrationsverkets 
schablonersättningar cirka 2 mkr. Enligt den riksomfattande migrations-
överenskommelsen 23/10 skall medel tillskjutas kommunerna 2015 för att 
täcka dessa kostnader. Ökade kostnader för anpassning och inredning av 
boende för ensamkommande barn under slutet av året. 
                        
Bildningsnämnden: 
Verksamheten följer budget som helhet med avvikelser inom olika 
verksamheter; 
Skolskjutsar -0,1 mkr 
Särskola -0,7 mkr 
Fritidsgårdar -0,4 mkr 
Städ med mera skollokaler -0,8 mkr 
Korrespondensgymnasiet +2,0 mkr 
Interkommunala ersättningar +0,4 mkr 
Föreningsbidrag +0,1 mkr 
Kostenhetens intäkter -0,5 mkr. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 276/15, Ekonomirapport/Månadsuppföljning 
januari – oktober 2015   
 
Finansförvaltningen, 0,6 mkr: 
Justerat PO-pålägg (+0,3 mkr) 
Återbetalning försäkringspremier AFA 2004 (+3,1 mkr) 
Riktade insatser med finansiering AFA (-3,1 mkr), prognos 
Avskrivningar (+0,7 mkr) 
Skatter och bidrag (-3 mkr) 
Finansnetto (+2,6 mkr) 
Förvaltningen återkommer med förslag till fördelning av statsbidraget samt 
mer information om prop 2015/16:47, Extra ändringsbudget för 2015. 
 
Socialchef Dan Sjöholm informerar om budget i balans för socialnämnden. 
 
Kostnader som inte täcks av övriga bidrag: 
 

 Lokalanpassning, inredning, boende ensamkommande barn, 650 tkr. 

 Tidsglapp PUT – etableringsstöd, Arbetsförmedlingen, 700 tkr. 

 Socialsekreterare löpande ärende, ensamkommande barn, 250 tkr. 

 Konsultkostnader utredning ensamkommande barn, 450 tkr. 

 Kostnader tolk, 450 tkr. 

 Övrig administration, 50 tkr. 

 Totalt ökade driftskostnader 2 500 tkr. 

 Investeringar Allfargatan, 1,8 mkr. 
 
Tillförordnad bildningschef Lisbeth Kromnow redovisar bildningsnämndens 
nollresultat. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari – oktober 2015. 
-----  
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KS § 277/15 
AU § 337/15  
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 § 277/15, 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 kompletteringsbudget 
(investeringsbudget) 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 § 277/15, 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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-11 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-10-13 § 102: 
 
att hos kommunfullmäktige begära kompensation för de minskade intäkterna i 
2016 år budget,  
att hos kommunfullmäktige begära att i samband med beslut avseende budget-
ramar för 2016 beakta de volymökningar som uppstått under 2015 inom 
bildningsnämndens verksamhetsområden vilka beräknas bli bestående,  
att hos kommunfullmäktige begära 475 tkr i investeringsbudget vilka inkluderar 
satsning på folkbibliotek samt 
 att driftbudgeten skall utökas med 730 tkr för satsning på mindre barngrupper 
i förskolan. 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar ett underlag innefattande skatter och 
bidrag utifrån ny prognos, ramförändringar driftbudget, resultatbudget samt 
investeringar för 2016. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-11-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till kompletteringsbudget (investeringsbudget) 2016 enligt 
     budgetberedningens underlag 2015-10-19.   
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-11-24 
 
Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, Marcus Johansson, Sten Bondesson, samtliga C yrkar att 
150 tkr avsätts för personalbefrämjade åtgärder. 
 
Vid av ordförande ställs proposition mellan Christofer Johansson, C med fleras 
yrkande och arbetsutskottets förslag finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 277/15, Kompletteringsbudget 2016 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till kompletteringsbudget (investeringsbudget) 2016 enligt 
     budgetberedningens underlag 2015-10-19.   
 

Reservation 
 
Christofer Johansson, Marcus Johansson, Sten Bondesson, samtliga C 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 278/15 
AU § 338/15 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. 
 
Nedanstående tre ansökningar gäller avbetalning av anslutningsavgift: 
 
A Fastighet inom Norra Kärr, 150 000 kronor 
B Fastighet inom Norra Kärr, 150 000 kronor 
C Fastighet inom Skällenäs, 75 000 kronor 
 
Nedanstående ansökan gäller tillsvidare anstånd med erläggande av 
anslutningsavgift enligt kategori D. 
 
D Fastighet inom Järnsida, 150 000 kronor. 
 
För samtliga ägare finns beslut från Swedbank. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-11-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja ansökningarna A - C avbetalning för kommunal VA fördelat på tio 
     (10) år. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen (referensränta +2 procent), 
 
att bevilja ansökan D tillsvidare anstånd med avbetalning. 
 
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 ansökningarna A - C avbetalning för kommunal VA fördelat på tio 
     (10) år. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen (referensränta +2 procent), 
 
att bevilja ansökan D tillsvidare anstånd med avbetalning. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 278/15, Ansökningar om avbetalning 
anslutningsavgift VA  
 
Anstånden förfaller till betalning i sin helhet när hela eller del av fastigheten 
övergår till ny arrendator respektive till annan ägare. 
-----  
Sändlista 
Berörda fastighetsägare 
Ekonomikontoret 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KS § 279/15 
PU § 52/15  
PU § 21/15 15/KS0113  
Återrapportering lönekartläggning våren 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt lag ska arbetsgivaren kartlägga och analysera organisationens löner i 
syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor 
och män. 
 
Lagen säger också att arbetsgivaren ska upprätta en handlingsplan för 
jämställda löner. 
 
Förutom att arbeta med lönekartläggning utifrån lagkraven ger lönekart-
läggningen ett stort mervärde för organisationen. 
 

Personalutskottet beslutar 2015-04-21: 
 
att genomföra en lönekartläggning samt 
 
att en återrapportering sker under hösten 2015 till personalutskottet. 
 

Personalutskottets behandling 2015-11-10 
 
Lönekartläggning i Torsås kommun genomförs under september 2015. De 
medverkande bidrog med kunskap, information och synpunkter för att på 
bästa sätt återspegla verksamheten. En god dialog mellan arbetsgivare och 
arbetstagare är en viktig förutsättning för ett gott jämställdhetsarbete inom 
kommunen. 
 
Utifrån resultatet av kartläggning kan konstateras att det förs en jämställd 
lönepolitisk utveckling. Upptäckta skillnader i lön mellan könen som inte kan 
förklaras har tidigare, och kommer även i framtiden, att åtgärdas då de 
upptäcks. 
 

Personalutskottet beslutar 2015-11-11: 
 
att redovisa till kommunstyrelsen att lönekartläggningen för 2015 är gjord. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisningen gällande lönekartläggningen för 2015. 
-----  
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KS § 280/15 
PU § 53/15  
PU § 47/15 
PU § 36/15   15/KS0168 
Förslag gällande tjänstledighetsregler vid prövande av annan 
tjänst 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Anders Ohlsson, rektor för Torsås grundskolan 
gällande tjänstledighet för att pröva annan tjänst. 
 
Om man varit sammanhängande anställd i minst tre år i Torsås kommun och 
fått en tjänst hos en annan arbetsgivare kan man få tjänstledigt i upp till sex 
månader för att pröva nytt jobb. Detta gäller även att starta eget företag. 
En förutsättning för att få denna ledighet är att det går att ordna en vikarie och 
att man inte varit tjänstledig av samma anledning de senaste två åren. 
I samband med ledigheten överenskommes med arbetsledare om när man  
tänker komma tillbaka eller säga upp sig. 
 
Anders Olsson vill i sin skrivelse få ett förtydligande som innebär att: 
 

 Tjänstledighet beviljas inte för likvärdig tjänst hos annan arbetsgivare 

 Tjänstledighet beviljas för högre tjänst eller tjänst med annan inriktning 

 Tjänstledighet beviljas för att starta eget. 
 
Noteras att Sten Bondesson, C och Mats Olsson, KD icke tjänstgörande 
ersättare lämnar sammanträdet. 
 

Personalavdelningen beslutar 2015-08-11: 
 
att uppdra åt personalchefen kontakta närkommunerna för framtagande av  
     deras regler gällande tjänstledighet som beviljas efter tre års anställning, 
 
att en redovisning, lämnas i personalutskottet.     
 

Personalavdelningens behandling 2015-09-15 
 
Personalchef Isak Högelius redovisar Vimmerbys, Västerviks, Mörbylångas, 
Nybros, Emmabodas, Oskarshamns och Hultsfreds kommuns tjänst-
ledighetsregler.   
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 280/15, Förslag gällande tjänstledighetsregler vid 
prövande av annan tjänst 
 
Personalavdelningen beslutar 2015-09-15: 
 
att uppdra åt personalchefen att upprätta ett förslag gällande tjänstledighets- 
     regler för Torsås kommun. 
 

Personalutskottets behandling 2015-11-10 
 
Om man varit sammanhängande anställd i minst tre år i Torsås kommun och 
fått en tjänst hos en annan arbetsgivare kan man få tjänstledigt i upp till sex 
månader för att pröva det nya arbetet.  
 
En förutsättning för ledighetens beviljande är att stor hänsyn tas till 
verksamhetens behov och att exempelvis vikariefrågan kan lösas 
tillfredsställande för kommunen. 
 
Tjänstledighetsansökan ska inlämnas minst tre månader innan tjänstledigheten 
ska börja gälla. Orsaken till detta är att arbetsgivaren ska ha en rimlig möjlighet 
att rekrytera en vikarie. 
Den anställde ska senast tre månader före ledighetens utgång lämna besked om en 
eventuell uppsägning alternativt återgång till anställning. 
 
För anställda som arbetar inom verksamhet som är läsårsbunden kan 
tjänstledigheten beviljas för ett helt läsår. För tjänstledighetsansökan som 
överstiger sex månader och inte är läsårsbunden beslutar personalchefen på 
uppdrag av personalutskottet. Dessa tjänstledighetsansökningar redovisas en 
gång om året i personalutskottet. 
 
Vid upprepad ansökan om ledighet av samma art krävs minst 36 månaders 
tjänstgöring mellan ledigheterna. 
 

Personalutskottet föreslår 2015-11-10 kommunstyrelsen 
besluta: 
  
att godkänna och anta ovanstående skrivelse från personalutskottets 
     behandling 2015-11-10, 
 
att utifrån skrivelsen, revidera kommunstyrelsens delegationsordning.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 280/15, Förslag gällande tjänstledighetsregler vid 
prövande av annan tjänst 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Om man varit sammanhängande anställd i minst tre år i Torsås kommun och 
fått en tjänst hos en annan arbetsgivare kan man få tjänstledigt i upp till sex 
månader för att pröva det nya arbetet.  
 
En förutsättning för ledighetens beviljande är att stor hänsyn tas till 
verksamhetens behov och att exempelvis vikariefrågan kan lösas 
tillfredsställande för kommunen. 
 
Tjänstledighetsansökan ska inlämnas minst tre månader innan tjänstledigheten 
ska börja gälla. Orsaken till detta är att arbetsgivaren ska ha en rimlig möjlighet 
att rekrytera en vikarie. 
Den anställde ska senast tre månader före ledighetens utgång lämna besked om en 
eventuell uppsägning alternativt återgång till anställning. 
 
För anställda som arbetar inom verksamhet som är läsårsbunden kan 
tjänstledigheten beviljas för ett helt läsår. För tjänstledighetsansökan som 
överstiger sex månader och inte är läsårsbunden beslutar personalchefen på 
uppdrag av personalutskottet.  
 
Vid upprepad ansökan om ledighet av samma art krävs minst 36 månaders 
tjänstgöring mellan ledigheterna. 
 
att utifrån anta regler gällande tjänstledighet vid prövande av annan tjänst, 
     revidera kommunstyrelsens delegationsordning.  
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KS § 281/15 
PU § 56/15   15/KS0221  
Lönerevision inför 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inför lönerevisionen 2016 har det inkommit yrkande från Sveriges Arkitekter, 
Arbetsterapeuterna, Naturvetarna, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. 
 
Bakgrund 

Det har tidigare framförts tydliga önskemål från politiken om att det är av vikt 
att arbetsgivaren aktivt arbetar med en individuell och differentierad löne-
sättning. Under 2015 års lönerevision arbetade arbetsgivaren därför med denna 
fråga och har också efter senaste lönerevisionen fortsatt med detta. Bland 
annat har det genomförts en workshop med alla chefer och fackliga 
representanter för att diskutera löneprocessen, kriterier och förhållningssätt för 
att ytterligare förbättra lönesättningsarbetet. I januari 2016 kommer det också 
att genomföras utbildning i medarbetarsamtal för alla chefer för att på så sätt 
höja kvalitén i samtalen. 
 
Torsås kommun har dock, trots ovanstående insatser, en sammanpressad löne-
bild vilket dels visar att vi inte har uppmärksammat goda prestationer i tidigare 
lönerevisioner och dels ger det oss svårigheter att möta en förändrad lönebild 
som idag finns på den regionala arbetsmarknaden vi rör oss i.  
 
Mot denna bakgrund är det viktigt att vi även framgent arbetar för en tydligare 
differentiering av lönerna. 
 
Hösten 2015 

Hösten 2015 har arbetsgivaren genom personalavdelningen genomfört 
överläggningar med de fackliga organisationerna för att få in deras yrkanden 
inför lönerevisionen. Dessa yrkanden har diskuterats i den centrala 
ledningsgruppen utifrån två perspektiv, vilka yrkeskategorier är svåra att 
rekrytera samt vilka yrkeskategorier är svåra att behålla i nuläget? 
 
Följande grupper har identifierats utifrån ovanstående kriterier: 
 
- Lärare, inklusive förskollärare 
- HSL-personal 
- Socialsekreterare 
- Chefer 
 

Fortsättning 
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Kommunstyrelsen 2015-11-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 281/15, Lönerevision inför 2016 
 
Vidare kan konstateras att det bör finnas utrymme att göra satsningar inom en 
del arbetsgrupper tillhörande Kommunals avtalsområde för att förbättra 
möjligheten till ökad lönespridning.  

 
Löneutrymme för 2016 
 
Budgetutrymmet för lönerevisionen 2016 är beslutat av kommunfullmäktige. 
Det beslutade utrymmet är motsvarande 440 500 kronor (utrymmet är 
beräknat på oktober månad 2015, exklusive PO-tillägg).  
 
Då vi är väl medvetna om att det kan behövas ytterligare satsningar utöver den 
centralt fastslagna potten så förutsätts att respektive förvaltning avsätter pengar 
i sin internbudget för lönerevisionen för dylika satsningar.  
 

Personalutskottet föreslår 2015-11-10 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
För att säkerställa en ökad differentiering samt möjliggöra för berörda chefer 
att kunna fullgöra sitt uppdrag: 
 
att satsa på prioriterade grupper, föreslås att motsvarande 387 500 kronor 
fördelas ut till verksamhetens chefer och att resterande 53 000 kronor behålls 
centralt för vidare fördelning till verksamheten, efter fullgjort differentierings-
arbete.  
 
Alltså förutsätts ansvarig chef sätta förslag till lönepåslag till sina medarbetare 
och därefter äska mer pengar från personalchefen för att ytterligare kunna 
differentiera påslagen. 
 
Det bör noteras att ovanstående siffror bygger på oktober månads löne-  
kostnader och skall justeras då januarilönen har utbetalats, då det är mer ett 
relevant underlag. 
 
Förslag till prioriterade grupper: 

 
- Lärare, inklusive förskollärare 
- HSL-personal 
- Socialsekreterare 
- Chefer 

 
Det bör också finnas utrymme att göra satsningar inom en del arbetsgrupper 
tillhörande Kommunals avtalsområde för att förbättra möjligheten till ökad 
lönespridning. Alltså föreslås även detta som prioriterat i 2016 års lönerevision. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 281/15, Lönerevision inför 2016 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
För att säkerställa en ökad differentiering samt möjliggöra för berörda chefer 
att kunna fullgöra sitt uppdrag: 
 
att satsa på prioriterade grupper, föreslås att motsvarande 387 500 kronor 
fördelas ut till verksamhetens chefer och att resterande 53 000 kronor behålls 
centralt för vidare fördelning till verksamheten, efter fullgjort differentierings-
arbete.  
 
Alltså förutsätts ansvarig chef sätta förslag till lönepåslag till sina medarbetare 
och därefter äska mer pengar från personalchefen för att ytterligare kunna 
differentiera påslagen. 
 
Det bör noteras att ovanstående siffror bygger på oktober månads löne-  
kostnader och skall justeras då januarilönen har utbetalats, då det är mer ett 
relevant underlag. 
 
Förslag till prioriterade grupper: 

 
- Lärare, inklusive förskollärare 
- HSL-personal 
- Socialsekreterare 
- Chefer 

 
Det bör också finnas utrymme att göra satsningar inom en del arbetsgrupper 
tillhörande Kommunals avtalsområde för att förbättra möjligheten till ökad 
lönespridning. Alltså föreslås även detta som prioriterat i 2016 års lönerevision. 
----- 
Sändlista 
Personalavdelningen  
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KS § 282/15 
PU § 58/15 15/KS0237 
Policy för uppvaktningar i Torsås kommun, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till komplettering i Policy för uppvaktningar i Torsås kommun: 
 
Gåvan kan lämnas till en Välgörenhetsorganisation med kontonummer 90 om 
arbetstagaren önskar detta. Ekonomiavdelningen ansvarar för att gåvan sätts in på 
Välgörenhetsorganisationens konto. 
 
Dödsfall 
 
Om av kommunen anställd avlider skall kommunen låta sig representeras vid 
jordfästning eller motsvarande och där lägga ner blommor från kommunen, 
alternativt kan vid närståendes önskemål gåva lämnas till en Välgörenhetsorganisation med 
kontonummer 90.  
 

Personalutskottet föreslår 2015-11-10 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta reviderad Policy för uppvaktningar i Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta reviderad Policy för uppvaktningar i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 283/15 
AU § 340/15 15/KS0129 
Taxor och avgifter 2016, bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån 
hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen 
kan få ersättning för är 42 890 kronor per månad under 2015. I januari 
kommer denna summa höjas till 43 760 kronor per månad vilket medför att 
även avgiftsnivåerna kommer att förändras. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-10-13 § 104 att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna Skolverkets nya avgiftsnivåer från 2016-01-01. 
 
Bildningsnämndens beslut 2015-10-13 § 104 ersätter bildningsnämndens beslut 
2015-09-08 § 93. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-11-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Skolverkets nya avgiftsnivåer från 2016-01-01. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Skolverkets nya avgiftsnivåer från 2016-01-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 47   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-11-24 
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KS § 284/15 
AU § 328/15   15/KS0193 
IT-chef i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar ett förslag på kravprofil gällande en IT-chef i Torsås 
kommun. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-11-03 kommunstyrelsen besluta:  
 
att begära hos kommunfullmäktiges om en organisationsförändring, att under 
     kommunstyrelsen bildas en IT-avdelning, med en egen IT-chef, 
 
att under förutsättning att erforderliga beslut fattas godkänna upprättad krav- 
     profil gällande IT-chef i Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att under förutsättning att erforderliga beslut fattas godkänna upprättad krav- 
     profil samt inrätta en tjänst som IT-chef i Torsås kommun. 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
att godkänna en organisationsförändring inom kommunledningskontoret,  
     under kommunstyrelsen bildas en IT-avdelning, med en egen IT-chef. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 285/15 
AU § 343/15 15/KS0234  
Långsiktiga boendelösningar, ensamkommande barn, 
upphandling modullösning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Av det nuvarande inflödet av ensamkommande barn samt Migrationsverkets 
prognoser kommer socialnämndens möjligheter till placering i egna HVB-hem 
eller stödboende snart vara uttömda. Det som då kan bli aktuellt är tillfälliga 
och sannolikt enklare boendelösningar innan andra lösningar finns på plats. 
Ytterligare lösningar bör därför anskaffas så snart som möjligt.  
 
Vid tecknande av nytt avtal med Länsstyrelsen avseende mottagning av 
ensamkommande barn 2016 bör beslut om tillkommande boendelösningar 
beaktas. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 2015-10-29 § 143, 
tillstyrka att upphandling av modullösning för HVB-hem med minst en 
avdelning påbörjas med placering på tillgänglig mark i Söderåkra. 
 
Kommunchefen informerar om den ansträngda situationen kring mottagande 
av ensamkommande barn. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-11-11: 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram lösningar för bostäder åt  
     ensamkommande barn, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2015-11-24. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-11-24 
 
IFO-chef Lena Sjöstrand lämnar en redovisning av mottagna ensamkommande 
barn. 
 

 Tolv stycken PUT, 45 stycken Asyl, Ansvar för totalt 57 stycken (varav fyra 
flickor) 

 Prognos vid årsskiftet, runt 51 – 53 stycken. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 285/15, Långsiktiga boendelösningar, 
ensamkommande barn, upphandling modullösning 
 
Ett förslag på överenskommelsen mellan Migrationsverket och Torsås 
kommun förbinder sig kommunen med stöd av 2 § lag (1994:137) om 
mottagande av asylsökande med flera (LMA) samt med stöd av 30 § 
förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 
att anordna boende för ensamkommande barn. 
 
Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b § förordning (2002:1118) om statlig 
ersättning för asylsökande med flera samt 30 § förordning (2010:1122) om 
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 61 boendeplatser 
tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 52 platser alltid ska vara 
tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande 
pojkar från och med 16 år till och med 17 år. 
 
Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Martin Kirchberg, SD yrkar bifall 
på förslag på utkast gällande den ansträngda situationen kring mottagande av 
ensamkommande barn. 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Kent Freij, SD yrkar en skarpare 
skrivning när det gäller brist på boendeplatser. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att efter undertecknande av överenskommelse upprätta en skrivelse till 
Länsstyrelsen gällande den ansträngda situationen kring mottagande av 
ensamkommande barn. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att arbeta vidare med att ta fram lösningar för 
     bostäder åt ensamkommande barn, 
 
att lämna delegation till arbetsutskottet att godkänna Överenskommelse om 
     blandade platser, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson att underteckna överenskommelsen, 
 
att efter undertecknande av överenskommelse upprätta en skrivelse till 
     Länsstyrelsen gällande den ansträngda situationen kring mottagande av  
     ensamkommande barn. 
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KS § 286/15 
AU § 345/15 
AU § 324/15   15/KS0205 
Avtal om näringslivssamverkan, Torsås Företagscentrum 
  
Ärendebeskrivning  
 
Avtal som tecknats mellan Torsås kommun och Möre resurscentrum 
ekonomiska förening, nu Torsås Företagscentrum under perioden 2013 – 2105 
upphör att gälla 2015-12-31. 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar ett förslag på avtal om näringslivs-
samverkan. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-11-03:  
 
att slutföra förslaget till avtal om näringslivssamverkan och redovisa det i 
     arbetsutskottet 2015-11-11. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-11-11:  
 
att slutföra förslaget till avtal om näringslivssamverkan och redovisa det i 
     kommunstyrelsen 2015-11-24. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-11-24 
 
Kommunchefen redovisar reviderat förslag till avtal om näringslivssamverkan. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna reviderat avtal om näringslivssamverkan med Torsås Företags- 
     centrum, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson att underteckna avtalet. 
-----  
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KS § 287/15 
AU § 346/15 
AU § 326/15   15/KS0216 
Kommunutvecklare i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar ett förslag på kravprofil samt finansiering gällande 
en kommunutvecklare i Torsås kommun. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-11-03:  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-11-11. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-11 
 
Sten Bondesson, C och Martin Kirchberg, SD meddelar att de inte kommer att 
ta ställning till några beslut gällande en kommunutvecklare i Torsås kommun. 
 
Kommunchefen redovisar ett utkast på kommunchefens uppdrag/ansvar i 
Torsås kommun. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-11-11:  
 
att överlämna ärendet gällande kommunutvecklare till kommunstyrelsen för  
     beslut. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-11-24 
 
Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD med instämmande av Kent Freij, SD yrkar bifall till att 
inrätta en tjänst som kommunutvecklare i Torsås kommun. 
 
Roger Isberg, S yrkar bifall till att påbörja rekrytering av kommunutvecklare. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att inrätta och påbörja rekrytering av en kommunutvecklare i Torsås kommun. 

 
Sten Bondesson, C påtalar vikten med att gränsdragning/rollerna är tydliga 
mellan kommunchef – kommunutvecklare – Torsås Företagscentrum. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 287/15, Kommunutvecklare i Torsås kommun 
 
Kommunchefen redovisar ett utkast på kommunchefens uppdrag/ansvar i 
Torsås kommun. 

 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att inrätta en tjänst som kommunutvecklare i Torsås kommun, 
 
att kommunchefen påbörjar rekryteringen av en kommunutvecklare till Torsås 
     kommun. 
-----  
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KS § 288/15 
AU § 342/15   15/KS0222 
Internbudget 2016, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar kommunstyrelsens internbudget för 
2016. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-11-11: 
 
att ärendet gällande kommunstyrelsens internbudget 2016 återkommer i  
     kommunstyrelsen 2015-11-24. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-11-24 
 
Kommunchefen redovisar en reviderad internbudget 2016 för kommun-
styrelsen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad internbudget 2016 för kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 289/15 
AU § 339/15   15/KS0183 
Nämnder och styrelsers verksamhetsplan 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens, bildningsnämndens, bygg- och miljönämndens och tekniska 
nämndens verksamhetsplaner för 2015 föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet gällande nämnder och styrelsers verksamhetsplaner för 2016 
     återkommer i kommunstyrelsen 2015-11-24. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-11-11kommunstyrelsen besluta: 
 
att komplettera med ett verksamhetsmått för minskning av sjukfrånvaron,  
     därefter godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2016, 
 
att överlämna kommunstyrelsens, socialnämndens, bildningsnämndens, bygg- 
     och miljönämndens och tekniska nämndens verksamhetsplaner för 2016 till  
     kommunfullmäktige, för godkännande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna kommunstyrelsens reviderade verksamhetsplan för 2016, 
 
att överlämna kommunstyrelsens, socialnämndens, bildningsnämndens, bygg- 
     och miljönämndens och tekniska nämndens verksamhetsplaner för 2016 till  
     kommunfullmäktige, för godkännande. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 290/15 
AU § 323/15 15/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättat anställnings-
bevis under september 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Petersson fattade delegationsbeslut gällande 
upprättat anställningsbevis under september 2015. 
 

 Socialchef, Tidsbegränsad 2015-10-01 – 2016-12-31. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-11-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättat anställnings- 
     bevis under september 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättat anställnings- 
     bevis under september 2015. 
-----   
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KS § 291/15 
AU § 325/15   15/KS0226 
Avtal om finansiering av personalresurs för att driva e-tjänste- 
utvecklingsprojekt i Kalmar läns kommuner 
  
Ärendebeskrivning  
 
I Kalmar läns digitala agenda har länets kommunchefsgrupp identifierat en 
gemensam e-tjänsteplattform som en av de viktigaste satsningarna. 
 
Genom avtal förbinder sig ingående parter att gemensamt finansiera en 
personalresurs för samordning av insatserna inom området e-tjänsteutveckling. 
 
Hultsfreds kommun utgör huvudman för uppdraget. LänsIT-rådet utgör styr-
grupp och utsedda kontaktpersoner i LänsIT-rådet rapporterar löpande till 
kommunchefsgruppen. 
 
Kostnaderna för Torsås kommun (50 procent rak andel + 50 procent baserat 
på invånarantal): 31 382 kronor. 
 
Avtalet gäller från och med 2015-12-01 till och med 2016-12-31. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-11-03 kommunstyrelsen besluta:  
 
att delta i projektet samt  
 
att godkänna Avtal om finansiering av personalresurs för att driva e- 
     tjänsteutvecklingsprojekt i Kalmar läns kommuner. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att delta i projektet samt  
 
att godkänna Avtal om finansiering av personalresurs för att driva e- 
     tjänsteutvecklingsprojekt i Kalmar läns kommuner.   
-----  
Sändlista  
Hultsfreds kommun 
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KS § 292/15 
AU § 347/15 
§ 2/15 
§ 1/14    15/KS0120  
Handlingsplan, funktionshinderpolitiska åtgärder 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Sjöberg presenterar ett förslag till handlingsplan som är baserad på 
standardregler för tillgänglighet, bemötande och delaktighet samt jämlikhet för 
människor med funktionsnedsättning. Handlingsplanen är ett komplement och 
ett levande dokument till det handikappolitiska programmet i Torsås kommun. 
 

Styrgruppen föreslår 2015-04-23: 
 
att handlingsplanen överlämnas till Centrala Ledningsgruppen för 
     beredningen,  
 
att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen för antagande och fast- 
     ställande, 
 
att nästa möte är 2015-08-31 klockan 15.00 på kommunledningskontoret i  
     Torsås. 
 

Styrgruppen behandling 2015-08-31 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar förslag till funktionshinderpolitisk 
handlingsplan utifrån tillgänglighet, bemötande och delaktighet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2015-08-18 att inhämta synpunkter 
från Rådet för FunktionsHinderfrågor på att sammankallande för denna styr-
grupp i fortsättningen är ordförande i socialnämnden och att kommun-
styrelsens ordförande representerar kommunstyrelsen. 
 

Styrgruppen föreslår 2015-08-31: 
 
att förslag till Funktionshinderpolitisk handlingsplan överlämnas för yttrande 
     till Kommunala Pensionärsrådet (KPR), nämnder och fastighetsbolag,  
 
att yttrande på handlingsplanen ska lämnas till kommunstyrelsens arbets- 
     utskotts sammanträde 2015-09-29, 
 
att inhämta synpunkter från Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) på att  
     sammankallande för denna styrgrupp i fortsättningen är ordförande i social- 
     nämnden och att kommunstyrelsens ordförande representerar kommun- 
     styrelsen. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 292/15, Handlingsplan, funktionshinderpolitiska 
åtgärder 
 
Arbetsutskottets behandling 2015-11-03 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-09-15 § 62 att nämnden har ingen erinran 
mot förslag till funktionshinderpolitisk handlingsplan. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2015-09-16 § 73 att tillstyrka handlings-
planen. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-09-17 § 135 att godkänna upprättad handlings-
plan. 
 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) / Rådet för FunktionsHinderfrågor 
(RFH) protokoll 2015-09-16 § 54 föreligger. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-10-13 § 103 att avstå från att lämna något 
yttrande avseende handlingsplan, funktionshinderpolitiska åtgärder. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-11-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och anta upprättad handlingsplan för funktionshinderspolitiska 
     åtgärder.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och anta upprättad handlingsplan för funktionshinderspolitiska 
     åtgärder.  
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR)/Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH)  
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KS § 293/15 
AU § 348/15 15/KS0204 
Taxor och taxeföreskrifter 2016, Kalmarsundsregionens Ren- 
hållare 
      
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till taxor 2016 för Kalmarsundsregionens Renhållare innebär 
oförändrade taxor med följande undantag: 
 

 Ny taxa för kärl enbart för matavfall från verksamheter, cirka 50 procent av 
normal taxa. 

 Sänkt taxa med 18 procent för underjordsbehållare. 

 Sänkt taxa för tillägg för extratömning av slam inom tio dagar från 257 till 
100 kronor. 

 Specialtaxa för latrin för Oskarshamns kommun tas bort. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-11-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta taxor och föreskrifter 2016 för Kalmarsundsregionens 
     Renhållare. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta taxor och föreskrifter 2016 för Kalmarsundsregionens 
     Renhållare. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 294/15 
AU § 349/15   15/KS0203  
Delårsrapport 2015, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport avseende perioden 2015-01-01 – 2015-08-31 visar ett överskott 
på 4,0 mkr (förra året 6,4 mkr). Helårsprognosen visar ett överskott på 4,0 mkr 
(7,0 mkr). 
 
Viktigaste avvikelserna från budget år: 
 

 Personalkostnader   +4 mkr 

 Senarelagda avskrivningar MOSA  +7 mkr 

 Räntekostnader   +1 mkr 

 Fördyrning på grund av förseningar i MOSA -3 mkr 

 Förbrukningsinventarier i Oskarshamn -3 mkr 

 Extern kompetens till förprojekteringar med  
mera    -3 mkr 

 
Under perioden har en översyn gjorts av avsättningarna för framtida deponi-
kostnader. Detta har lett till at avsättningarna minskat kraftigt och att det egna 
kapitalet ökat i motsvarande grad (31 mkr). 
 
Delårsrapport för 2015 föreligger från Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-11-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 295/15 
AU § 350/15 15/KS0199 
Delårsrapport 2015 för Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till 
samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan 
i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 
beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse 
(direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande organ. 
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör Region- 
förbundets verksamhet ska fullmäktigeförsamlingarna i likhet med årsbokslut, 
även behandla delårsrapport för kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Förbundsstyrelsen har § 107/15 godkänt delårsrapport för perioden 1 januari – 
30 juni 2015 samt beslutat att rapporten sänds till Regionförbundets ägare för 
kännedom. 
 
Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 171 645 kronor, medan 
året är budgeterat till ett nollresultat. Resultatet inkluderar underskott med 
41 714 kronor i resultatenheten Fokus. 
 
Delårsrapport och granskningsrapport för 2015 föreligger från Region-
förbundet i Kalmar län. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-11-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsrapport 2015 för Regionförbundet i Kalmar län. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsrapport 2015 för Regionförbundet i Kalmar län. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 296/15 
AU § 351/15   15/KS0213 
Delårsrapport 2015, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2015 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås delårsrapport per den 31 augusti. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 
detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av revisionsrapport som 
utarbetats av PwC. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller lagens krav och god redovisnings-
sed, 

 förbundet, enligt prognosen, kommer att uppnå en ekonomi i balans,  

 delårsrapporten innehåller en uppföljning av förbundets mål för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna instämmer i gjorda bedömningar om 
måluppfyllelser. Enligt uppföljningen beräknas samtliga finansiella mål och 
två av tre verksamhetsmässiga mål att uppfyllas. 

 delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda 
den som underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten. 

 
Utifrån den översiktliga granskningen gör PwC följande bedömning: 
 

 delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt, 

 möjligheter att nå de finansiella mål som förbundet fastställt. Enligt 
prognos uppfylls båda de finansiella målen, 

 möjligheter att nå de verksamhetsmål som förbundet fastställt. Enligt 
prognosen uppfylls två av tre verksamhetsmässiga mål. Det mål som inte 
uppnås avser att hålla anspänningstiden vid larm inom fem minuter på 
samtliga stationer. När mätningen genomfördes var det endast stationen i 
Vissefjärda som inte uppfyllde målet.  

 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 37 av 47   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-11-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 296/15, Delårsrapport 2015, Räddningstjänst-
förbundet Emmaboda - Torsås 
 
Arbetsutskottet föreslår 2015-11-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2015 för Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
    Torsås. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2015 för Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
    Torsås. 
 -----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 297/15 
AU § 352/15   15/KS0218 
Revidering ägardirektiv, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Reviderat ägardirektiv föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
Ändring gäller punkt 1. Uppgifter/ändamål där texten blir ”Förbundet tillhandahåller 
tjänsten för säkerhetssamordning för medlemskommunerna”. 
 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
godkänner 2015-09-07 ändringen i ägardirektivet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-11-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderat ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
    Torsås. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderat ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
    Torsås. 
 -----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 298/15 
AU § 354/12    15/KS0235 
Representant i Torsås Företagscentrums (TFC) styrelse 
 
Ärendebeskrivning 
 
I Torsås Företagscentrums styrelse har före detta kommunchef Jan Darrell 
ingått. Jan Darrell har avslutat sin anställning och som ny kommunchef är 
Håkan Petersson. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-11-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse kommunchef Håkan Petersson att representera Torsås kommun i  
     styrelsen för Torsås Företagscentrum (TFC). 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse kommunchef Håkan Petersson att representera Torsås kommun i  
     styrelsen för Torsås Företagscentrum (TFC). 

-----        

Sändlista 
Torsås Företagscentrum (TFC) 
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KS § 299/15 
AU § 356/15   15/KS0238  
Korrespondensgymnasiets fortlevnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
I hemställan till Utbildningsdepartementet yrkar Torsås kommun på tillägg i 
gymnasieförordningen alternativt förändring av nu gällande förordningstext.  
 
Båda alternativen innebär att Torsås kommun blir huvudman för utbildningen 
och att samarbetet med Hermods avslutas. 

 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 2015-11-10 § 111 besluta att 
förslag till hemställan skickas till Utbildningsdepartementet för behandling.  

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-11-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att förslag till hemställan skickas till Utbildningsdepartementet för behandling.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att förslag till hemställan godkänns och skickas till Utbildningsdepartementet 
     för behandling.  
----- 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 41 av 47   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-11-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 300/15 
AU § 357/15   15/KS0239  
Gullabo skola 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-05-28 § 73: 
 
att anta utredarnas förslag 3 som sitt, vilket innebär en långsiktig satsning 
genom upprustning och anpassning av lokaler och utemiljöer till förskola, F-3 
och fritids i Gullabo, 
 
att elever från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4 – 6 börjar i Ekback-
skolan i Torsås från och med höstterminen 2015, 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt samverka och 
implementera detta beslut hos personal, föräldrar, elever samt att därvid 
organisera verksamheten för kommande läsår enligt detta beslut, 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna till att profilera 
hela verksamheten i Gullabo, från förskola till årskurs 3, utifrån perspektivet 
natur och miljö. 
 
En laglighetsprövning enligt kommunallagen med yrkan om inhibition har 
inkommit till Förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten har 2015-06-15 
beslutat att yrkandet om inhibition ska bifallas. 
Även en överklagan av beslut med begäran om inhibition har inkommit till 
bildningsförvaltningen och vidarebefordras till Förvaltningsrätten i Växjö för 
vidare hantering. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-06-16 § 86 att verkställighet inte får ske innan 
beslut vunnit laga kraft. 
 
Förvaltningsrättens avgörande 2015-11-10; Förvaltningsrätten bifaller över-
klagandet och upphäver bildningsnämndens beslut 2015-05-28 § 73 att elever 
från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4 – 6 börjar i Ekbackskolan i 
Torsås från och med höstterminen 2015. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-11-11: 
 
att överlämna bildningsnämndens beredning inklusive utredning 2015-05-05 till  
     kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 300/15, Gullabo skola 
 
Kommunstyrelsens beredning 2015-11-24 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till bildningsnämndens beslut 2015-05-28 
§ 73 med ändringen att eleverna från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4 
– 6 börjar i Ekbackskolan i Torsås från och med höstterminen 2016. 
 
Christofer Johansson, C med instämmande av Marcus Johansson, C, Sten 
Bondesson, C, Martin Kirchberg, SD och Kent Freij, SD yrkar att elever från 
Gullabos upptagningsområde i årskurs 4 – 6 blir kvar i Gullabo.                             
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Henrik Nilsson Bokor, S yrkande 
och Christofer Johansson, C med fleras yrkande finner han att kommun-
styrelsen beslutat enligt Henrik Nilsson Bokor, S varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Henrik Nilsson Bokor, S yrkande och nej = 
enligt Christofer Johansson, C med fleras yrkande avges 5 ja-röster och 5 nej-
röster samt 1 avstod. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista 
nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Henrik Nilsson 
Bokor, S yrkande. Ordförandes utslagsröst avgör till förmån för sitt egna 
yrkande. 
 

Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S   X      

Susanne Rosén S Roger Isberg, S X   

Lena Gustafsson V  X   

Mona Magnusson M       X 

Johan Petersson FP  X   

Sten Bondesson C   X  

Marcus Johansson C   X  

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 5 5 1 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 300/15, Gullabo skola 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta utredarnas förslag 3 som sitt, vilket innebär en långsiktig satsning 
     genom upprustning och anpassning av lokaler och utemiljöer till förskola,  
     F-3 och fritids i Gullabo, 
 
att elever från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4 – 6 börjar i Ekback- 
     skolan i Torsås från och med höstterminen 2016, 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt samverka och  
     implementera detta beslut hos personal, föräldrar, elever samt att därvid  
     organisera verksamheten för kommande läsår enligt detta beslut, 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna till att profilera 
     hela verksamheten i Gullabo, från förskola till årskurs 3, utifrån  
     perspektivet natur och miljö. 
 

Reservation 
 
Christofer Johansson, C, Marcus Johansson, C, Sten Bondesson, C, Martin 
Kirchberg, SD och Kent Freij, SD reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt eget yrkande. 
----- 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 301/15 15/KS0223  
Delgivningsärende, Minnesanteckningar från möte med 
trafikrådet 2015-10-15 
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ledamöter delges: 
 

 Minnesanteckningar från möte med trafikrådet 2015-10-15 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisade delgivnings- 
     ärende. 
-----  
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KS § 302/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Anteckningar från Centrala ledningsgruppens möte 2015-10-01,  
2015-10-15 och 2015-10-29. 

 Månadsstatistik, Ungdomsarbetslösheten, Arbetsförmedlingen – 
September 2015. 

 Befolkningsutveckling kvartal 3, 2015. 

 Tjänsterna, ekonomichef, ekonomer, IT-chef. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 
 

 SydostLeader. 

 Näringslivsrådet. 

 Öppet möte 2015-12-01 för intresserade att bilda fiberförening. 

 Extra personalutskott och kommunstyrelse 2015-12-14. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att extra sammanträde med personalutskottet och kommunstyrelsen bestäms 
     till 2015-12-14. Kallelse utsänds i vanlig ordning, 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
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KS § 303/15   15/KS0037  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2015-10-19, 2015-11-03, 2015-11-11 och 
personalutskottet 2015-10-22, 2015-11-06, 2015-11-10, 2015-11-11. 
 

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

Kommunstyrelsen 2015-11-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 304/15 
KF § 139/15 
KS § 268/15 
AU § 289/15 
AU § 279/15   15/KS0138  
Sammanbyggnad och renovering av kommunhusen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-11-16 § 139 att under förutsättning att 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beviljar redovisad 
medfinansiering uppdra åt kommunstyrelsen att projektera och upphandla en 
sammanbyggnad och renovering av kommunhusen enligt berett förslag. Samt 
att godkänna redovisat förslag, till finansiering av projektet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen, såsom projektansvarig, att projektera och  
    upphandla en sammanbyggnad och renovering av kommunhusen i enlighet 
    med fullmäktiges beslut 2015-11-16, 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott, såsom projektägare, utgör projektets 
     styrgrupp, 
 
att godkänna redovisat förslag till projektorganisation, 
 
att tilldelningsbeslut skall godkännas av kommunstyrelsen innan entreprenad- 
     avtal tecknas. 
-----  

 
 
 
 
 
 
 


