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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-12-14 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Nya kommunhuset i Torsås, 2015-12-14, 15.00 – 16.30 
  Sammanträdet ajourneras mellan 16.00 – 16.05    
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Susanne Rosén, S 
 Lena Gustafsson, V 
 Mona Magnusson, M  
 Johan Petersson, FP     
 Sten Bondesson, C 
 Marcus Johansson, C     
 Christofer Johansson, C    
 Martin Kirchberg, SD    
 Kent Freij, SD 
   
  
  
  
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
    
   
Utses att justera Roland Swedestam, S 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2015-12-14 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 305 - 317   

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

 Justerande Roland Swedestam, S 

   

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2015-12-14 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-12-14 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-01-05 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Per-Olov Karlsson, SD ej tjänstgörande ersättare 305 - 317   

Sören Bondesson, S ej tjänstgörande ersättare 305 – 317 

Staffan Kromnow, M ej tjänstgörande ersättare  305 – 317 

Per-Olov Karlsson, SD ej tjänstgörande ersättare 305 - 317 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 305 – 317 
 
§ 305 Rekrytering ekonomichef  
§ 306 Handlingsplan 2016 för ekonomisk hållbarhet, socialnämnden 
§ 307 Icke verkställda beslut kvartal 3, 2015 
§ 308 Tillsynsavgifter alkohol, tobak, receptfria läkemedel 
§ 309 Delårsbokslut 2015, Torsås Bostads AB 
§ 310 Delårsbokslut 2015, Torsås Fastighets AB 

§ 311 Utökad borgensram för Torsås Fastighets AB 
§ 312 Regeringens ändringsbudget för att klara ökade kostnader för 
 Flyktingmottagning 
§ 313 Skrivelse till Länsstyrelsen om den ansträngda situationen kring  
 mottagande av ensamkommande barn 
§ 314 Förfrågan om markköp Torsås 9:1 
§ 315 Förfrågan markköp Torsås 2:42 ”Lindhagen 318” 
§ 316 Hemställan om nominering av politiker att ingå i föreningens  
 kommunala referensgrupp 
§ 317 Reviderad kompletteringsbudget 2016 
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KS § 305/15 
PU § 65/15 
PU § 59/15 
PU § 50/15 
PU § 49/15 
KS § 273/15   15/KS0215  
Rekrytering av ekonomichef till 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 2015-10-20: 
 
att påbörja rekryteringen av ny ekonomichef i Torsås kommun. 
 

Personalutskottets behandling 2015-10-22 
 
Med tanke på att en rekryteringsprocess normalt sett tar två till tre månader att 
genomföra och det därefter tillkommer en uppsägningstid på tre månader så 
föreslår kommunstyrelsen besluta om en påskyndad rekrytering. 
 
Snabbaste rekryteringsmöjligheten är att genomföra en search-rekrytering i 
kombination med löpande urval. Orsaken till detta är att det är många parter 
inom kommunen som äger rätten att delta i rekryteringen, facken, politiken 
samt chefer och det blir således svårt för kommunen att arbeta med löpande 
urval. 
 
Mot denna bakgrund föreslås att Unik Resurs får i uppdrag att sköta det 
löpande urvalet efter avstämning med uppdragsgivaren, Torsås kommun, men 
att man också får i uppdrag att genomföra ett searchuppdrag. 
 
Annonsering kommer bland annat att ske på offentliga jobb, via Arbets-
förmedlingen, Sydostpress och Dagens Samhälle. 
 
Uppbokade datum: 

 2015-11-06 klockan 13.00, Personalutskottet och kommunstyrelsens 
presidium. 

 2015-11-16, Heldag, intervju av kandidaterna. 

 2015-11-20, Reservdatum för intervjuer. 

 2015-11-23, Avstämningsmöte samt personalutskott. 

 2015-11-24, Kommunstyrelse. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 65/15, Rekrytering av ekonomichef till Torsås 
kommun 
 
Personalutskottet beslutar 2015-10-23: 
 
att godkänna process och kravprofil, gällande rekrytering av ekonomichef. 
 

Personalutskottets behandling 2015-11-06 
  
Marie Johansson från Unik Resurs informerade om rekryteringsprocessen av 
en ny ekonomichef till Torsås kommun. 
 

Personalutskottet beslutar 2015-11-11: 
 
att inbokade intervjuer med kandidater till tjänsten som ekonomichef bokas av 
     samt 
 
att förlänga processen, med rekrytering av ny ekonomichef. 
 

Personalutskottets behandling 2015-12-14 
  
Ola Johansson, Unik Resurs lämnar en avrapportering samt en samman-
fattning av kandidaterna till ekonomichef i Torsås kommun. 
 

 Jeanette Madeling, Nybro (återkallat sin ansökan) 

 Thomas Danielsson, Kalmar 

 Bengt Nilsson, Rödeby 

 Caroline Kullman, Kalmar 
 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att anställa Caroline Kullman som ekonomichef i Torsås kommun,  
 
att uppdra åt kommunchefen att slutförhandla anställningsvillkor och därvid 
     för Torsås kommuns räkning underteckna anställningsavtalet, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att anställa Caroline Kullman som ekonomichef i Torsås kommun,  
 
att uppdra åt kommunchefen att slutförhandla anställningsvillkor och därvid 
     för Torsås kommuns räkning underteckna anställningsavtalet. 
-----  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 31   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-12-14 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 306/15 
AU § 369/15 
KF § 70/15 
KS § 142/15 
AU § 182/15   15/KS0133  
Handlingsplan 2016 för ekonomisk hållbarhet, socialnämnden 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-04-29 § 122, att socialnämnden inkommer 
med ett beslut på upprättad handlingsplan till arbetsutskottet 2015-05-19 samt 
upprättar en tertialrapport med helårsprognos som ska redovisas i kommun-
fullmäktige. 
 
Socialchef Annika Placido redovisar en handlingsplan samt en tertialrapport 
med helårsprognos. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-05-12 § 73 att redovisning av handlingsplanens 
resultat sker varje månad till socialnämnden och kommunstyrelsen samt att hos 
kommunfullmäktige begära om att få överskrida budgetramen med 3 mkr med 
hänvisning till att handlingsplanen inte får full effekt förrän 2016. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-19:  
 
att bjuda in socialnämndens presidium till kommunstyrelsen 2015-05-26 för en 
     redovisning av socialnämndens beslut 2015-05-12 § 73. 

 
Kommunstyrelsens behandling 2015-05-26 
 
Ordförande i socialnämnden Christina Lönnqvist och 2:e vice ordförande 
Linda Eriksson informerar om att det behövs mer tid för att färdigställa den 
upprättade handlingsplanen innan den tas till kommunfullmäktige för 
redovisning. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-05-26: 
 
att återremittera ärendet till socialnämnden för vidare handläggning av  
     handlingsplanen, med en begränsning av underskottet till 3 mkr. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ärendet gällande socialnämndens handlingsplan utgår från kommun- 
    fullmäktiges sammanträde 2015-06-08 för vidare handläggning i social- 
    nämnden. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 306/15, Handlingsplan 2016 för ekonomisk 
hållbarhet, socialnämnden 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-06-08: 
 
att ärendet gällande socialnämndens handlingsplan utgår från kommun- 
    fullmäktiges sammanträde 2015-06-08 för vidare handläggning i social- 
    nämnden. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-12-01 
 
Socialnämndens prognos för det ekonomiska utfallet 2015 innebär ett 
underskott med 5,0 mkr. 
Socialnämnden planerar för en budget i balans årsskiftet 2016/2017. 
Förutsättningar för detta är att förslaget till kompletteringsbudget 2016 antas 
av kommunfullmäktige samt att de medel som utlovats i samband med den 
riksomfattande migrationsöverenskommelsen 2015-10-23 fördelas till landets 
kommuner. 
 
Planerade åtgärder inom hemtjänstverksamheten: 
 

 Tillgång till platser för särskilt boende. Förnärvarande uppgår kön till 
nio stycken. Uppföljning varje månad vid ordinarie budgetuppföljning. 

 Biståndsbedömning. I oktober 2015 beviljas i genomsnitt 37,2 timmars 
hemtjänst per brukare och månad, riksgenomsnittet 2014 uppgick till 
31,6 timmar per brukare och månad. I Torsås motsvarar en timme per 
brukare och månad cirka 900 000 kronor. Under 2016 är nämndens 
mål att minska antalet beviljade biståndstimmar med i genomsnitt två 
timmar per brukare vilket innebär minskade kostnader med 1,8 mnkr. 
Uppföljning kvartalsvis med redovisning till socialnämnden. 

 Utförande. Enligt de mätningar som utförts finns en förhållandevis hög 
andel kringtid. Av beviljad tid utförs idag cirka 55-56 procent hos 
brukaren, övrig tid klassa som kringtid. Slutrapport redovisas till 
socialnämnden i juni 2016. 

 
I samband med beslut om verksamhetsplanen för 2016 har socialnämnden 
beslutat om att sänka timpriset till 395 kronor från nuvarande 410 kronor 
vilket innebär krav på högre effektivitet i utförandeledet. Fullt ut leder 
detta till kostnadsminskning med cirka 3,3 mkr med nuvarande 
konsumtion av hemtjänst. 
 
Systematiskt arbete med ovanstående åtgärder beräknas leda till minskade 
kostnader inom hemtjänstverksamheten 2016 med 3,6 mnkr, om inget 
oförutsatt händer. Socialnämnden uppnår ekonomisk hållbarhet vid 
årsskiftet 2016/2017. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 306/15, Handlingsplan 2016 för ekonomisk 
hållbarhet, socialnämnden 
 
Arbetsutskottet föreslår 2015-12-01 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
att godkänna socialnämndens handlingsplan 2016 för ekonomisk hållbarhet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna socialnämndens handlingsplan 2016 för ekonomisk hållbarhet, 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 307/15 
AU § 370/15   15/KS0126 
Icke verkställda beslut kvartal 3, 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:   11 
 

Kön Beslut – Verkställt Dag
ar 

Typ av bistånd 

Man 20140929 - 365 SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Kvinna 20131002 - 334 SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Kvinna 20141219 - 20150915 271 Familjeresurs – resursbrist 

Kvinna 20150309 - 20150921 196 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 
(lägenhet) 

Man 20150301 -  213 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 
(lägenhet) 

Kvinna 20150301 - 213 LSS Brist särskild service och bostad 
saknas ledig bostad 

Man 20150316 -  198 LSS Avlösarservice i hemmet – Familjen 
avböjt erbjudande. Saknas lämplig 
person 

Man 20150424 – 20150729 97 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 

Kvinna 20150609 – 20150929 113 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 

Man 20150622 -  101 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 

Kvinna 20150619 -  104 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 

   
Antal dagar från beslut till rapportering (30/9): 1 995 
Antal män: 5 
Antal kvinnor 6 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 307/15, Icke verkställda beslut kvartal 3, 2015  
 
Arbetsutskottet föreslår 2015-12-01 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 3, 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 3, 2015. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 308/15 
AU § 371/15 15/KS0129 
Tillsynsavgifter alkohol, tobak, receptfria läkemedel 2016 
      
Ärendebeskrivning 
 
I samband med nytt prisbasbelopp för år 2016 (44 300 kronor) kommer 
tillsynsavgifterna för alkohol, tobak och receptfria läkemedel att ändras utifrån 
av kommunfullmäktiges tidigare fastställda procentsatser av aktuellt basbelopp. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-12-01 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta taxa för tillsynsavgifter alkohol, tobak, receptfria läkemedel 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta taxa för tillsynsavgifter alkohol, tobak, receptfria läkemedel 2016. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 309/15 
AU § 385/15   15/KS0240  
Delårsbokslut 2015, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utfall per 2015-06-30 visar underskott med 202 tkr jämfört budgeterat 
underskott om 83 tkr.  
 
Ökat underhåll har kompenserats med besparingar i driften. 
 
Målsättningen är fortfarande ett helårsresultat nära 0. Detta förutsätter dock att  
det sparas på underhållet under hösten. Visst underhåll kan också behövas 
skjutas till nästa år.  
 
Efterfrågan på lägenheter har varit god under redovisningsperioden. 
 
De ekonomiska oegentligheter som drabbat bolaget under sommaren har ej  
påverkat resultatet. Indirekt kommer dock bolaget att drabbas av kostnader för  
revisioner, konsulter, rekryteringar med mera under minst ett (1) år framåt i  
tiden. Detta gäller även för dotterbolaget Torsås Fastighets AB. 
 
Delårsbokslut 2015-06-30 samt kommentarer till delårsbokslutet föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-12-01 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslut 2015 för Torsås Bostads AB. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslut 2015 för Torsås Bostads AB. 
-----   
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 310/15 
AU § 386/15   15/KS0241  
Delårsbokslut 2015, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utfall per 2015-06-30 visar underskott med 251 tkr jämfört budgeterat 
underskott om 261 tkr.  
 
Även i detta bolag har visst ökat underhåll kunnat kompenseras med  
besparingar i driften. Stora underhållsbehov kvarstår varför det inte är säkert  
att helårsresultatet kan klaras till 0. 
 
Delårsbokslut 2015-06-30 samt kommentarer till delårsbokslutet föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-12-01 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslut 2015 för Torsås Fastighets AB. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslut 2015 för Torsås Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 311/15   15/KS0248  
Anhållan om utökad borgensram, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
På grund av en inkommen begäran om överprövning i upphandlingsprocessen 
angiven entreprenad gällande mark (entreprenad E2 mark) önskar Torsås 
Fastighets AB återta ärendet Om- och tillbyggnad högstadium/Utökad 
borgensram i kommunfullmäktiges kungörelse 2015-12-14. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ärendet gällande Om- och tillbyggnad högstadium/Utökad borgensram 
     utgår från kommunfullmäktiges kungörelse 2015-12-14. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 312/15 
AU § 368/15   15/KS0230  
Regeringens ändringsbudget för att klara ökade kostnader för 
flyktingmottagning 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
I regeringens ändringsbudget finns elva miljarder kronor för att klara av de 
ökade kostnaderna för flyktingmottagning 2015. 
 
Fördelning av pengarna baseras på hur stort asylmottagande varje kommun har 
per capita. 
 
För Torsås kommun innebär det 13,2 mnkr, 1 832 kronor per invånare. 
 
Kommunchefen redovisar förslag till fördelning 13,2 mnkr av extra stöd till 
asyl- och flyktingmottagande 2015 – 2016, prop 2015/16:47. 
 

2015 
Socialnämnden;  
Oförutsedda investeringar i integrationsuppdraget 1,8 mnkr 
Kommunstyrelsen; 
Kommunövergripande kostnader, ansvar 1123 1,0 mnkr 
 

2016 
Kommunstyrelsen; 
Reserv volymförändringar i uppdraget                    10,4 mnkr 
 
Christofer Johansson, C och Martin Kirchberg, SD meddelar att de inte 
kommer att ta ställning till några beslut vid dagens sammanträde. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisat förslag till fördelning; 
 

2015 
Socialnämnden;  
Oförutsedda investeringar i integrationsuppdraget 1,8 mnkr 
Kommunstyrelsen; 
Kommunövergripande kostnader, ansvar 1123 1,0 mnkr 
 

2016 
Kommunstyrelsen; 
Reserv volymförändringar i uppdraget                    10,4 mnkr 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 312/15, Regeringens ändringsbudget för att klara 
ökade kostnader för flyktingmottagning 2015 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisat förslag till fördelning; 
 

2015 
Socialnämnden;  
Oförutsedda investeringar i integrationsuppdraget 1,8 mnkr 
Kommunstyrelsen; 
Kommunövergripande kostnader, ansvar 1123 1,0 mnkr 
 

2016 
Kommunstyrelsen; 
Reserv volymförändringar i uppdraget                    10,4 mnkr, 
 
att upprätta förslag till anvisningar gällande användandet av 10,4 mkr, 
 
 att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
----- 
Sändlista 
För kännedom till kommunfullmäktige, kompletteringsbudget 
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KS § 313/15 
AU § 387/15 
KS § 285/15 
AU § 343/15 15/KS0214  
Skrivelse till Länsstyrelsen om den ansträngda situationen kring 
mottagande av ensamkommande barn 
 
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 § 313/15 Skrivelse till Länsstyrelsen om den 
ansträngda situationen kring mottagande av ensamkommande 
barn 
 
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, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 313/15, Skrivelse till Länsstyrelsen om den 
ansträngda situationen kring mottagande av ensamkommande 
barn 
 
att efter undertecknande av överenskommelse upprätta en skrivelse till 
     Länsstyrelsen gällande den ansträngda situationen kring mottagande av  
     ensamkommande barn. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-12-01 
 
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. 
 
Kommunchefen informerar om den ansträngda situationen kring mottagande 
av ensamkommande barn. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att han avstår från att delta i beslutet gällande 
godkännande av Överenskommelse om blandade platser. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-12-01: 
 
att godkänna Överenskommelse om blandade platser, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson att underteckna överenskommelsen, 
 
att ärendet gällande den ansträngda situationen kring mottagande av ensam- 
     kommande barn återkommer vid kommunstyrelsens extra sammanträde  
     2015-12-14. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 313/15, Skrivelse till Länsstyrelsen om den 
ansträngda situationen kring mottagande av ensamkommande 
barn 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-12-14 
 
Med anledning av den rådande situationen gällande mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn i Torsås kommun och det nya avtalet om 61 
platser var av 52 asylplatser för barn i Torsås under 2016. Kommunstyrelsen i 
Torsås kommun funnit det påkallat att tillskriva Länsstyrelsen i Kalmar län och 
Migrationsverket och informera om en mycket svår situation där kommunen i 
dagsläget inte klarar av ett rättssäkert mottagande.  
 
I Torsås råder det brist på bostäder och personalresurser som utrednings-
resurser, socionomer, godemän och pedagoger. Kommunen tvingas därför 
göra avkall på kvalitét i mottagandet så att vi idag inte kan garantera rätts-
säkerhet eller kvalitet i boende, pedagogik och socialtjänst. 
 
Kommunen har bland den högsta ungdomsarbetslösheten i länet och 
Arbetsförmedlingen planerar att stänga sitt kontor i Torsås. Torsås hör till de 
kommuner i länet som har en hög andel asylsökande per invånare. 
 
Det antal platser som nu skrivs för 2016 motsvarar det antal asylsökande barn 
som kommunen ansvarar för i slutet av 2015. För att möjliggöra rimliga 
förutsättningar för planering och administration av verksamheten har 
kommunstyrelsen sett det som nödvändigt att teckna ett avtal enligt nuvarande 
antal barn.  
 
På den vädjan som nu går ut från Landshövdingen att bistå Hultfredskommun 
med personal och boendeplatser måste vi därför meddela att Torsås inte har 
någon resurs att bistå med då vi själva är långt ifrån att klara av de uppdrag 
som lagts på vårt ansvar. 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna ovanstående skrivelse och överlämna den till Länsstyrelsen i 
     Kalmar län för behandling, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
----- 
Sändlista 
Länsstyrelsen Kalmar län 
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KS § 314/15 
AU § 360/15 
AU § 255/15 
AU § 191/15 
AU § 160/14   14/KS0089  
Förfrågan om markköp, del av Torsås 9:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Börje och Margaretha Larsson är intresserad av att köpa marken mellan 
Allfargatan 35 – 37 i Torsås, till ett pris av 10 000 kronor. Syftet är att 
fortsättningsvis hålla marken öppen och underhållen.  
 
Arealen är cirka 4 000 kvm. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att ställa sig positiva till att sälja mark till Börje och Margaretha Larsson,  
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram den totala arealen samt att kontakta 
     intressenterna för en eventuell fortsatt förhandling. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-06-02: 
 
att avstå från att sälja del av mark, 3 679 kvm enligt förfrågan, 
 
att stället erbjuda Börje och Margaretha Larsson ett nyttjanderättsavtal. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-08 
 
Börje och Margaretha Larsson är inte intresserade av ett nyttjanderättsavtal 
utan vill köpa mark enligt deras skrivelse daterad 2014-04-22. 
 
Infart till Larssons fastighet går över den mark som är intressant att köpa. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-08: 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att upprätta ett förslag på vilket område 
     som kan försäljas till Börje och Margaretha Larsson. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 314/15, Förfrågan om markköp, del av Torsås 9:1 
 
Arbetsutskottets behandling 2015-12-01 
 
Samhällsbyggnadschefen Martin Storms bedömning: 
 
Det aktuella området är inte planlagt. Översiktsplanen anger pågående 
markanvändning. Infart till Torsås 2:4 sker lämpligast inom det nu aktuella 
området. 
 
Området närmast Torsåsån bör även i framtiden vara i kommunens ägo då 
flera vattenvårdsprojekt planeras i anslutning till ån samt att framtida 
rensnings- och gallringsarbeten bör kunna ske på kommunens mark. 
 
För att ge möjlighet till angöring från norr bör ett servitut säkras för 
arbetsmaskiner och transportfordon om arbeten i eller längs Torsåsån blir 
aktuellt i framtiden. 
 
Ett förslag till avgränsning av området är bilagt och området är cirka 3 580 
kvm. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-12-01 kommunstyrelsen besluta: 
 
att försälja enligt förslag, cirka 3 580 kvm av Torsås 9:1 till Börje och 
     Margaretha Larsson till en kostnad av 10 kronor per kvadratmeter plus 
     avstyckningskostnad/fastighetsreglering,  
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan  
     Petersson underteckna köpeavtalet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att försälja enligt förslag, cirka 3 580 kvm av Torsås 9:1 till Börje och 
     Margaretha Larsson till en kostnad av 10 kronor per kvadratmeter plus 
     avstyckningskostnad/fastighetsreglering,  
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan  
     Petersson underteckna köpeavtalet. 
-----  
Sändlista 
Börje och Margaretha Larsson 
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KS § 315/15 
AU § 365/15 
AU § 280/15 
AU § 221/14    15/KS0144  
Förfrågan om markköp, del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 318” 
  
Ärendebeskrivning  
 
Micael Nilsson, Torsås ägare till fastigheten Torsås 3:21 önskar få köpa del av 
fastigheten Torsås 2:42 ”Lindhagen 318”. Syftet är att göra en bilparkering nere 
vid tvärgatan för att slippa köra på den smala grusvägen mellan tomterna för 
att komma till sin fastighet. Ett staket kommer att sättas upp för att övrig 
biltrafik ska upphöra. 
  
Arealen är cirka 261 kvm 
.  
I detaljplanen framgår att hela området är planlagt för bostäder. Det är därför 
möjligt att sälja marken som bostadsmark. Befintlig VA-ledning verkar följa u-
området och befinner sig inte på den mark som önskas köpas.  
 
Kommunen äger marken som används som väg i området. Ingen snöröjning 
på vintern förekommer.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-08-18:  
 
att inhämta synpunkter från ägarna till fastigheterna Torsås 3:22 och Torsås 
     3:63 angående försäljning av del av fastigheten Torsås 2:42 ”Lindhagen  
     318”.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29 
 
För ägaren till fastigheten Torsås 3:22 försämras det mycket om markremsan 
blir privat enligt inkommen skrivelse daterad 2015-08-31. Fastighetsägaren har 
vedeldning och köper hem ved som levereras med lastbil/traktor. Den enda 
möjligheten för större fordon att ta sig till Torsås 3:22 är över Lindhagen 318. 
Järnvägsgatan är smal och det går inte att svänga in på infarten därifrån. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-29: 
 
att ledamöterna besöker platsen, därefter återkommer ärendet i arbetsutskottet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 315/15, Förfrågan om markköp, del av Torsås 2:42 
”Lindhagen 318” 
 
Arbetsutskottet föreslår 2015-12-01 kommunstyrelsen besluta:  
 
att avstå från att försälja del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 218” med motivering 
     att det i framtid kan bli svårighet att lösa tillgängligheten i området. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att avstå från att försälja del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 218” med motivering 
     att det i framtid kan bli svårighet att lösa tillgängligheten i området. 
-----  
Sändlista  
Micael Nilsson, Torsås 
Ägare till fastigheten Torsås 3:22   
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KS § 316/15    15/KS0149  
Hemställan om nominering av politiker att ingå i föreningens 
kommunala referensgrupp 
  
Ärendebeskrivning  
 

Tidslinjal för fortsatt arbete  
 

2015 

 

Kompletterings- och organisationsarbete 

 

 December Fortsatta informationsmöten 

 18 december Styrelsemöte i Vissefjärda – Slutliga organisationsbeslut 

 Senast 31 december SydostLeader ansöka om formellt startbesked från 

Jordbruksverket. 
 

2016 

 

Verksamhetsstart 

 

 Januari Organisering av verksamhetskontor samt berednings- 
grupper 

 Januari/februari/ 
mars  Fortsatta informationsmöten 

 Februari Möjligt att lämna in projektansökan 

 Mars/april Handläggning och projektbeslut (beroende på 

  Jordbruksverkets besluts- och handläggningstider) 

   
Utökad kommunal referensgrupp  

 
Mot bakgrund av pågående verksamhet och programperiodens innehåll och 
omfattning är det avgörande att ha en informativ och transparent process med 
föreningens medlemmar.  En kommunal referensgrupp är därmed organiserad, 
inledningsvis bestående av tjänstemän med ansvar för landsbygds- och 
skärgårdsutvecklingsfrågor från samtliga kommuner. Stämman den 20 
november beslutade därutöver, i enlighet med antagna stadgar, att komplettera 
denna referensgrupp med en politiker från respektive medlemskommun.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 316/15, Hemställan om nominering av politiker att 
ingå i föreningens kommunala referensgrupp 
  
Hemställan 
 
SydostLeader hemställer därför om att medlemskommunerna, utöver avdelad 
tjänsteman, nominerar en politiker, enligt ovan, att ingå i föreningens 
kommunala referensgrupp. Namnet bör vara SydostLeader tillhanda senast 
2015-12-31.  
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att nominera ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att ingå i föreningens 
     kommunala referensgrupp. 
-----  
Sändlista 
SydostLeader                                 
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KS § 317/15 
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 § 317/15, 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 § 317/15, 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 § 317/15, Kompletteringsbudget 2016 

 
Kommunstyrelsen föreslår 2015-11-24 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. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-12-14 
 
Förslag på reviderad kompletteringsbudget för 2016 daterad 2015-12-14 
föreligger. 
 
I ramförändringar driftbudget 2016 för kommunstyrelsen tillkommer 
personalbefrämjande åtgärder med -150 000 kronor. 
 
I resultatbudgeten tillkommer reserv volymförändringar och ökade kostnader för 
flyktingmottagandet med 10 400 000 kronor. 
 
Enligt begäran från Martin Kirchberg, SD ajourneras sammanträdet 16.00 – 
16.05 innan kommunstyrelsen återupptar förhandlingarna. 
  

Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till reviderad kompletteringsbudget för 
2016 daterad 2015-12-14. 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar att kompletteringsbudgeten kompletteras med att 
200 000 kronor avsätts till arbetsmiljöförbättrande åtgärder. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Henrik Nilsson Bokor, S och 
Martin Kirchberg, SD yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkande varvid omröstning begärs. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 317/15, Kompletteringsbudget 2016 

 
 
Vid omröstning där ja = enligt Henrik Nilsson Bokor, S och nej = enligt 
Martin Kirchberg, SD yrkande avges 9 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat enligt Henrik Nilsson Bokor, S yrkande. 
 

Omröstningslista nummer   
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S   X     

Susanne Rosén 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 9 2   

 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva kommunstyrelsen beslut 2015-11-24 § 277 att godkänna förslag till 
     kompletteringsbudget (investeringsbudget) 2016 enligt budgetberedningens 
     underlag 2015-10-19, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderat förslag till kompletteringsbudget (investeringsbudget) 
    2016 enligt redovisat förslag daterat 2015-12-14.   
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
 
 


