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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 2 - 32  
 
§ 2 Ansökningar om avbetalning anslutningsavgift, VA 
§ 3 Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
§ 4 Redovisning anvisningar gällande användandet av extra stöd 
§ 5 Firmateckning i Torsås kommun – 2018 
§ 6 Undertecknare av årsredovisning, deklarationer och beslutsattestanter 

För kommunens donationsstiftelser 
§ 7 Säkerhetsskyddschef i Torsås kommun 
§ 8 Redovisning tecknade avtal, offerter, försäkringsbrev och  
 överenskommelser under 2015 
§ 9 Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
§ 10 Delegationsordning för kommunstyrelsen, revidering 
§ 11 Kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad 
§ 12 Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2015 
§ 13 Svar på skrivelse gällande situationen kring mottagande av 
 ensamkommande barn 
§ 14 Svar på skrivelse gällande miljöbrott 
§ 15 Anmälan till vårens Medborgarundersökning 2016 
§ 16 Bilar undantagna från märkning på grund av sekretess 
§ 17 Åtgärdsprogram för Olssonska gården 
§ 18 Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2016 
§ 19 Investeringar inom vattenområdet, närmaste fem åren 
§ 20 Medborgarförslag – Överta skötseln av rondellen i Söderåkra 
§ 21 Medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för motorfordonstrafik 
§ 22 Motion – Problem med kajor 
§ 23 Delårsbokslut 2015, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 24 Adjungering av ledamot till personalutskottet, Sverigedemokraterna 
§ 25 Korrespondensgymnasiets fortlevnad 
§ 26 Gullabo skola 
§ 27 Avtal gällande SFI 
§ 28 Kurser/Konferenser 
§ 29 Kommunledningen informerar 
§ 30 Överklagande av Lantmäterimyndighetens beslut 2015-11-12 

angående avstyckning från Ragnabo 3:28 
§ 31 Anmälan beslut 2015, Arbetsutskottet 151201, Personalutskottet 

151208, 151214, Plangruppen 151007, 151209, Centrala lednings- 
gruppen 151112, 151126 

§ 32 Anmälan beslut 2016, Arbetsutskottet 160111- 160119 
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KS § 2/16 
AU § 2/16 15/KS0179 
Ansökningar om avbetalning anslutningsavgift VA       
      
Ärendebeskrivning 
 
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 två ansökningar gäller avbetalning av anslutningsavgift: 
 
A.  Fastighet inom Skällenäs, 150 000 kronor 
B.  Fastighet inom Sandlycke, 30 000 kronor, fördelat på två (2) år 
 
Nedanstående ansökan gäller tillsvidare anstånd med erläggande av 
anslutningsavgift enligt kategori C. 
 
C.  Fastighet inom Kärrabo, 150 000 kronor. Har tidigare beviljats avbetalning 

av anslutningsavgiften på tio (10) år. (Kommunstyrelsen 2015-09-22,  
§ 214). 

 
För samtliga ägare finns beslut från Swedbank. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja ansökning A avbetalning för kommunal VA fördelat på tio (10) år. 
     Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen (referensränta +2 procent), 
 
att bevilja ansökning B avbetalning för kommunal VA fördelat på två (2) år. 
     Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen (referensränta +2 procent), 
 
att bevilja ansökan C 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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 2/16, Ansökningar om avbetalning anslutnings-
avgift VA 
 
Kommunstyrelsens behandling 2016-01-26 
 
Noteras att Lotten Magnusson Diurlin, MP inträder utan att delta i beslutet, 
eftersom hon har inträtt under påbörjad behandling i ärendet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja ansökning A avbetalning för kommunal VA fördelat på tio (10) år. 
     Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen (referensränta +2 procent), 
 
att bevilja ansökning B avbetalning för kommunal VA fördelat på två (2) år. 
     Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen (referensränta +2 procent), 
 
att bevilja ansökan C 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. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 3/16 
AU § 3/16 
AU § 326/15 
AU § 197/15   15/KS0127 
Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inledning och bakgrund 

 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S hälsar välkommen och därefter 
presenterade utredaren Kent Johansson bakgrunden till uppdraget om att 
utreda en förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län. 
 
Regionförbundets styrelse (05062015) och landstingsfullmäktige (03062015) 
har beslutat att påbörja arbetet med att förbereda en ansökan om att 
Landstinget skall överta det regionala utvecklingsansvaret från 
Regionförbundet från och med januari 2019. Man har gemensamt anlitat Kent 
Johansson som särskild utredare för att ansvara för den förberedande 
processen och dialogen med kommunerna i länet samt övriga läns-
organisationer. 
 
Uppdraget innebär att den särskilde utredaren ska redovisa beslutsunderlag 
som beskriver 

- regionkommunens uppdrag utifrån lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län 

- förslag till hur frågor som Regionförbundet i Kalmar län handhaft utanför lag 
om samverkansorgan ska hanteras 

- förslag på beslutsprocesser och organisation för ansvaret av det nya regionala 
utvecklingsuppdraget 

- förslag till genomförandeplan för hur förändringen av ansvaret för det 
regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län kan genomföras 

- förslag till tidplan för genomförande. 
 
I uppdraget ingår att hämta in bakgrundsmaterial och synpunkter från 
kommunerna, länsstyrelsen och andra regionala partners, redovisa tänkbara 
alternativ i september 2015 för kommuner och andra berörda regionala 
partners, samråda kring alternativen och redovisa en rapport. Överläggningar 
kommer även att ske med företrädare de politiska partierna i länet. 
 
Uppdraget ska redovisas för Regionförbundets styrelse och landstings-
fullmäktige i januari 2016. Innan ett slutligt ställningstagande kan ske ska 
landstinget inhämta ställningstagande i frågan från samtliga tolv kommuner i 
länet. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 3/16, Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
 
Landstingsfullmäktige har i landstingsplan för 2015-2017 beslutat att utreda 
framtida organisation avseende det regionala ansvaret för stöd till kultur i 
länet. Den utredningen hänger nära samman med frågan om ny region-
kommun man har därför beslutat att dessa utredningar samordnas. 
Redovisning av kulturuppdraget föreslås ske separat i landstingsstyrelsen 
oktober 2015. 
 

I utredningsuppdraget ingår också en utredning om den politiska styrningen av 
kollektivtrafiken i länet.   
Detta utredningsuppdrag är att inom nuvarande Kalmar läns geografiska 
gränser föreslå ett förändrat ansvar för det regionala utvecklingsansvaret. 
Frågan om en större geografisk regionbildning sker i annan ordning. 
Uppdraget utgår också från nuvarande uppgiftsfördelning mellan landstinget 
och länets kommuner. 
 

Landstingsfullmäktiges och Regionförbundets styrelses motiv till en 
förändring – utöver att det är en förberedelse för en större regionbildning - är 
bland annat att det blir ett starkare demokratiskt inflytande över 
utvecklingsfrågorna genom ett direktvalt fullmäktige och en ökad samordning 
och större kraft genom att koncentrera utvecklingsfrågorna till en myndighet. 
Vidare innebär förändringen att den nya regionkommunen i rollen som 
regional myndighet betraktas som en tydligare och starkare 
samverkanspartner för kommunerna, staten och övriga organisationer. 
Därigenom ges en bättre möjlighet att från regionens förutsättningar 
genomföra en i grunden nationell politik. Målet är en samlad arena för 
regional utvecklings- och tillväxtpolitik som tillsammans med en kraftfull 
hälso- och sjukvårdspolitik ska möta människors behov. Genom att bilda en 
ny regionkommun kan det samlade erbjudandet till invånarna tydliggöras och 
därigenom bidra till utveckling och tillväxt.   

 

Diskussion kring framtida utmaningar för det regionala 
utvecklingsansvaret 

Vilka framtida utmaningar som finns för det regionala utvecklingsansvaret 
påverkar hur detta bör organiseras. Fördes en diskussion kring följande 
frågeställningar: 
Vilka är de viktigaste framtida utmaningarna för det regionala 
utvecklingsansvaret i Kalmar län och dess invånare? 
Vilka principer bör vara vägledande när det gäller organisation och 
beslutsprocesser för det regionala utvecklingsansvaret? 
Utmaningar och former för regionalt, europeiskt och globalt samarbete med 
andra regioner och kommuner? 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 3/16, Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
 
Följande synpunkter framkom som underlag för förslagen i det kommande 

utredningsarbetet: 

 

 Befolkningstalet i hela länet 

 Sysselsättningsfrågor 

 Infrastrukturfrågor 

 Kommunens inflytande 

 Utveckla former för samverkan. 

 

Regionförbundets nuvarande uppdrag  

Regionförbundets nuvarande uppdrag, enligt vp 2015, gicks igenom kopplat till 
uppdragens bakgrund i lag om samverkansorgan, regionala uppdrag enligt 
förbundsordning, primärkommunala uppdrag och övriga uppdrag.  
 
Gjordes också en genomgång av hur man principiellt format organisationen i 
de regionkommuner som bildats utifrån att man ska kombinera ansvar för 
uppdraget för länets utveckling med ansvaret för bland annat hälso- och 
sjukvårdens verksamhet och organisation. 
 

Särskilda uppdragen om det regionala ansvaret för kultur i länet 
samt den politiska styrningen av kollektivtrafiken i länet. 
 

 Hålla isär de olika funktionerna 

 Titta på det kommunala inflytande. 

 
Avslutande synpunkter 

Från Torsås kommun önskar man ange följande preliminära uppfattningar 
inför det fortsatta utredningsarbetet  
 

 Positiva till att bilda en regionkommun 

 Utredning av Primärkommunala nämndens framtida arbete. 
 
I uppdraget ingår att redovisa tänkbara alternativ hur det framtida regionala 
utvecklingsansvaret ska organiseras för kommunerna i september. Preliminärt 
bokas tisdagen den 22 september, klockan 13.00  - för denna uppföljning av 
dagens möte. 

 
Utredaren Kent Johansson tackade för de förslag och synpunkter som fram-
kommit. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 3/16, Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-03 
 
Kent Johanssons material daterat 2015-10-09 om förutsättningar att bilda 
regionkommun i Kalmar län är ett underlag för diskussionen på sammanträdet. 
 
Efter synpunkter kommer den slutliga rapporten presenteras 2015-11-20 så att 
den kan behandlas av Landstingsstyrelsen respektive Regionförbundets styrelse 
i december 2015. Om avsikten är att fullfölja bildande av en Regionkommun i 
Kalmar län kommer därefter en remiss att skickas ut till kommunerna. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Rapport Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län – En redovisning av 
förutsättningarna att bilda regionkommun i Kalmar län daterad 2015-11-20 
föreligger. 
 
Landstingsstyrelsen begär yttrande över förslaget från länets samtliga 
kommuner och föreslår kommunerna att tillstyrka förslaget. Remissvar ska vara 
Landstinget tillhanda senast 2016-02-17. Landstingsfullmäktige behandlar 
frågan 2016-02-24. Samtliga kommuners ställningstaganden ska redovisas i 
ansökan. 
 
Härutöver ger Landstingsstyrelsen kommunerna möjlighet att lämna 
kommentarer, på uppdrag, finansiering, politisk organisation för det regionala 
utvecklingsuppdraget samt namn för den nya regionkommunen, avsnitt 9.1 i 
Kent Johanssons rapport. 
 
Landstingsstyrelsen ger även kommunerna möjlighet att lämna kommentarer 
på Landstingsstyrelsens syn på några av de utgångspunkter som kommer att 
ingå i kommande arbete att forma den övriga politiska organisationen för nästa 
mandatperiod. 
 
Kommentarerna ska vara Landstinget tillhanda i samband med remissvaret. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att tillstyrka landstingsstyrelsens förslag, att föreslå att landstingsfullmäktige 
     hos regeringen ansöker om ändring av Lagen om regionalt utvecklings- 
     ansvar i vissa län så att landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att  
     det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 3/16, Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 att tillstyrka landstingsstyrelsens förslag, att föreslå att landstingsfullmäktige 
     hos regeringen ansöker om ändring av Lagen om regionalt utvecklings- 
     ansvar i vissa län så att landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att  
     det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige, 
 
att avstå möjligheten att lämna kommentarer i dagsläget gällande uppdrag,  
     finansiering, politisk organisation för det regionala utvecklingsansvaret samt 
     namn för den nya regionkommunen. Torsås kommun vill dock ha möjlig- 
     heten att lämna synpunkter och påverka under processen, 
 
att avstå möjligheten att lämna kommentarer i dagsläget gällande landstings- 
     styrelsens syn på några av de utgångspunkter som kommer at ingå i 
     kommande arbete att forma den övriga politiska organisationen för nästa  
     mandatperiod. Torsås kommun vill dock ha möjligheten att lämna syn- 
     punkter och påverka under processen. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 4/16 
AU § 4/16 
KS § 312/15 
AU § 368/15   15/KS0230  
Redovisning av anvisningar gällande användandet av extra stöd 
 
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 § 4/16, Redovisning av anvisningar gällande 
användandet av extra stöd 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-12-14: 
 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar ett förslag till anvisningar gällande användandet 
av 10,4 mkr. 
 
De i kommunstyrelsens budget 2016 extra avsatta resurser är avsedda att täcka 
nämndernas uppkomna kostnader som är påvisbara volymförändringar på grund av/i 
samband med det ökade kommunala migrationsuppdraget.  
 
Eftersom denna extra finansiering är ett tillfälligt stöd så måste även kostnaderna 
genererade av volymförändringen vara av tillfällig karaktär. I samband med nämndernas 
kvartalsrapporter kan begäran om ramförstärkning göras. För att en begäran skall 
behandlas måste följande kriterier vara uppfyllda och kunna verifieras: 
 
Av redovisningen skall framgå: 
 

 Att uppkomna kostnader är direkt knutna till volymen av det ökade kommunala 
integrationsuppdraget. 

 Att direkta kostnader genererade av volymförändringar i uppdraget avses. 

 Att redovisade volymförändringar inte är finansierade genom statligt 
schablonbidrag/ersättningar. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 4/16, Redovisning av anvisningar gällande användandet av 
extra stöd 
 

 Att om redovisade förändringar är delfinansierade med statliga 
schablonbidrag/ersättningar så skall det förklaras varför den finansieringen inte räcker. 

 Att det är ordentligt säkerhetsställt att redovisade kostnader inte går att eftersöka på 
annat håll genom till exempel annan form av ekonomiskt stöd. 

 Att begärd ekonomisk ramförstärkning inte har varit möjligt att budgeteras enligt 
ordinarie rutiner/i verksamhetens ordinarie budgetprocess. 

 
Närmare rutiner för denna interna eftersökning kommer att tas fram av Torsås kommuns 
ekonomiavdelning snarast möjligt under första kvartalet 2016. 
 
Centrala ledningsgruppens synpunkter/reflektioner daterat 2016-01-15 gällande 
kommunchefens skrivna förslag avseende hantering av extra statligt stöd föreligger. 
 
Skrivelse daterad 2016-01-13 från bildningschef Lena Sandgren Swartz gällande utökad 
finansiering av tjänst för organisering och samordning av utbildning och fritid för 
nyanlända föreligger. 
 
Från Kristian Lund, Nybro kommun har inkommit en analys av läget för god man, 
ensamkommande barn, 2015-12-10. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta ställning till ett beslut vid 
dagens sammanträde utan inväntar ett sammanträffande med sin partigrupp. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisat förslag för hantering av extra statligt stöd, 
 
att ställa sig positiva till att söka en person internt eller person med ledig kapacitet som kan 
     börja med återsökning, administration, kontroll och arvodering, samt senare rekrytering 
     av gode män enligt Kristian Lunds (Nybro kommun) analys av läget för god man, 
     ensamkommande barn, 2015-12-10. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisat förslag för hantering av extra statligt stöd, 
 
att ställa sig positiva till att söka en person internt eller person med ledig kapacitet som kan 
     börja med återsökning, administration, kontroll och arvodering, samt senare rekrytering 
     av gode män enligt Kristian Lunds (Nybro kommun) analys av läget för god man, 
     ensamkommande barn, 2015-12-10. 
----- 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2016-01-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

  
 
 

KS § 5/16 
AU § 5/16   15/KS0012 
Firmateckning i Torsås kommun - 2018  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-08-26: 

 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, tecknar  
     kommunens firma; 
 
Henrik Nilsson Bokor, S kommunstyrelsens ordförande 
Mona Magnusson, M   kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Kent Frost   ekonomichef 
Håkan Petersson   kommunchef 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Isak Högelius personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Mona Magnusson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
 
Vaktmästare Johnny Petersson samt kommunsekreterare Yvonne Nilsson 
bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och godsförsändelser. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Med anledning av att ekonomichef Kent Frost avslutar sin anställning på 
Torsås kommun 2015-12-31 och ny ekonomichef är tillsatt så revideras 
firmateckning i Torsås kommun till och med 2018. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, tecknar  
     kommunens firma; 
 
Henrik Nilsson Bokor, S kommunstyrelsens ordförande 
Mona Magnusson, M   kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Thomas Danielsson   ekonomichef 
Håkan Petersson   kommunchef 
 

Fortsättning 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 5/16 Firmateckning i Torsås kommun - 2018 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Isak Högelius personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Mona Magnusson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
 
Vaktmästare Johnny Petersson samt kommunsekreterare Yvonne Nilsson 
bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och godsförsändelser. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, tecknar  
     kommunens firma; 
 
Henrik Nilsson Bokor, S kommunstyrelsens ordförande 
Mona Magnusson, M   kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Thomas Danielsson   ekonomichef 
Håkan Petersson   kommunchef 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Isak Högelius personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Mona Magnusson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
 
Vaktmästare Johnny Petersson samt kommunsekreterare Yvonne Nilsson 
bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och godsförsändelser. 
-----   
Sändlista 
Ekonomichefen  
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Kommunstyrelsen 2016-01-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 6/16 
AU § 6/16   16/KS0014 
Undertecknare av årsredovisning, deklarationer och besluts-
attestanter för kommunens donationsstiftelser 
 

Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag på undertecknare av årsredovisning, deklarationer och 
beslutsattestanter för kommunens donationsstiftelser. 
 
Beslutsattestanter 
 
Kommunsekreterare 
Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond    
 
Verksamhetsansvarig 
Övriga stiftelser  
      
Undertecknare av årsredovisningar och deklarationer 
Stiftelse 
 
Kommunstyrelsens ordförande och 1:e eller 2:e vice ordförande   
Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond  
Stiftelsen Edvin Nilssons minnesfond   
 
Bildningsnämndens ordförande och 1:e eller 2:e vice ordförande 
Stiftelsen Torsås skolors samfond   
Stiftelsen Landsfiskal Carl Franséns minnesfond 
Lilian och Torsten Antonssons donationsfond  
 
Socialnämndens ordförande och 1:e eller 2:e vice ordförande 
Stiftelsen Socialvårdens samfond   
Stiftelsen Peter Svenssons ålderdomsfond   
Anton Nelsons stiftelse  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse undertecknare av årsredovisningar, deklarationer och beslutsattestanter  
     för Torsås kommuns donationsstiftelser enligt förslag. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning 6/16, Undertecknare av årsredovisning, 
deklarationer och beslutsattestanter för kommunens 
donationsstiftelser 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse undertecknare av årsredovisningar, deklarationer och beslutsattestanter  
     för Torsås kommuns donationsstiftelser enligt förslag. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2016-01-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 7/16 
AU § 7/16   15/KS0106 
Säkerhetsskyddschef Torsås kommun 
 

Ärendebeskrivning 
 
Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska alla myndigheter och kommuner i 
Sverige ha en utsedd säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhets-
skyddet i den aktuella verksamheten. 
 
Säkerhetsskydd innefattar informationssäkerhet, tillträdesbegränsningar och 
säkerhetsprövning. Informationssäkerhet förebygger att uppgifter som inne-
fattas av sekretess och som rör rikets säkerhet inte röjs, förändras, förstörs eller 
görs otillgänglig för behöriga. 
 
Säkerhetspolisen kontrollerar säkerhetsskyddet vid de myndigheter som 
omfattas av lagstiftningen. 
 
Enligt överenskommelse angående säkerhetssamordnartjänsten i Emmaboda 
(2015-10-01) ska även Räddningstjänstförbundet bistå Torsås kommun med 
säkerhetsskyddschef. 
 
Räddningschef/tillförordnad säkerhetssamordnare/säkerhetsskyddschef Hans 
Erlandsson föreslår att Erik Richardsen ska vara Torsås kommuns säkerhets-
skyddschef från och med 2016-01-11, med kommunchefen Håkan Petersson 
som ersättare. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse säkerhetssamordnare Erik Richardsen som Torsås kommuns säkerhets- 
     skyddschef från och med 2016-01-11, med kommunchef Håkan Petersson  
     som ersättare. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse säkerhetssamordnare Erik Richardsen som Torsås kommuns säkerhets- 
     skyddschef från och med 2016-01-11, med kommunchef Håkan Petersson  
     som ersättare. 
-----  
Sändlista 
Säkerhetssamordnare 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
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KS § 8/16 
AU § 8/16   15/KS0008 
Redovisning tecknade avtal, offerter, försäkringsbrev och 
överenskommelser under 2015 
 

Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av avtal, offerter, försäkringsbrev och överenskommelser 
tecknade under år 2015. Se aktbilaga. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisningen av avtal, offerter, försäkringsbrev och överens- 
     kommelser tecknade under år 2015.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisningen av avtal, offerter, försäkringsbrev och överens- 
     kommelser tecknade under år 2015.  
 -----  
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KS § 9/16 
AU § 9/16 15/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under december 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under december 2015. 
 

 Sågen 1, tillbyggnad av förrådsbyggnad. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under december 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under december 2015. 
-----    
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KS § 10/16 
AU § 10/16   16/KS0018  
Delegationsordning för kommunstyrelsen, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-11-24 § 280: 
 
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 tillfreds-
ställande 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. 
 
Utifrån ovanstående beslut revideras i kommunstyrelsens delegationsordning 
I:6, vid Övrig personals ledighet utan lön utöver tvingande bestämmelser i lag 
eller avtal överstigande 6 månader, lämnas delegation till personalchefen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna revideringen i kommunstyrelsens delegationsordning I:6, vid 
    Övrig personals ledighet utan lön utöver tvingande bestämmelser i lag eller  
    avtal överstigande 6 månader, lämnas delegation till personalchefen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna revideringen i kommunstyrelsens delegationsordning I:6, vid 
    Övrig personals ledighet utan lön utöver tvingande bestämmelser i lag eller  
    avtal överstigande 6 månader, lämnas delegation till personalchefen. 
-----  
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KS § 11/16 
AU § 12/16 
AU § 193/15 
AU § 171/15   15/KS0131 
Kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar ett förslag på ansökan om 
kommunalt stöd för bredbandsutbyggnad. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-19: 
 
att uppdra åt samhällbyggnadschef att upprätta ett förslag på ansökan om 
     kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad samt 
 
att förslaget redovisas i arbetsutskottet 2015-06-02. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-06-02 
 
Samhällbyggnadschef Martin Storm redovisar ett förslag på ansökan om 
kommunalt stöd för bredbandsutbyggnad. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-06-02: 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen, att inhämta yttrande från  
    Regionförbundet i Kalmar län på upprättat förslag på ansökan om 
     kommunalt stöd för bredbandsutbyggnad. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Samhällbyggnadschef Martin Storm redovisar ett förslag på ansökan om 
kommunalt stöd för bredbandsutbyggnad. 
 
Kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad kan inte utformas som ett generellt 
bidrag till en fiberförening eller ett byalag som avser att bygga ut bredband om 
även bidrag söks från Landsbygdsprogrammet hos Jordbruksverket. För att 
erhålla Jordbruksverkets stöd får projektet inte finansieras med andra offentliga 
pengar. 
 
Kommunen kan ge stöd till exempelvis fastigheter som ligger i nära anslutning 
till, men som inte ingår i, ett bredbandsprojekt. Eller till administrativa delar av 
projektet som föreningen inte kan söka stöd från Jordbruksverket för. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 11/16, Kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad 
 
Kommunen kan också lämna ett föreningsbidrag som inte är specificerat till en 
åtgärd. 
 
Med hänsyn till kommunens struktur med många landsbygdsboende och de 
administrativa kostnaderna för ett bidrag föreslås ett generellt föreningsbidrag. 
 
1. Torsås kommun lämnar ett bidrag på 3 500 kronor per fastighet till de 

fiberföreningar som uppfyller följande villkor: 
 
A. En ekonomisk eller ideell förening (stadgar, styrelseprotokoll och 

eventuell ekonomisk redogörelse ska redovisas) och 
B. Fiberföreningen har sökt och beviljats bidrag från Landsbygds-

programmet hos Jordbruksverket. 
 
Jordbruksverket lämnar bidrag för: 

 Projektering av bredbandsnätet 

 Anläggningsarbeten 

 Material 

 Dokumentation av bredbandsnätet 

 Administration av projektet. 
Stödet från Jordbruksverket uppgår för närvarande till 60 procent av 
kostnaderna. 
 

C. Fastighetsägarens insats överstiger 35 000 kronor efter avräkning av 
eventuellt bidrag från Jordbruksverket. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att införa ett bidrag för varje fastighet, som ingår i en fiberförening. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiv till att införa ett bidrag för varje fastighet, alternativt som 
     ingår i en fiberförening samt att återsända ärendet till arbetsutskottet för  
     vidare beredning, 
 
att i beredningen se över möjligheter för hur enskilda fastighetsägare, som inte 
     ingår i fiberförening, kan ges möjlighet till kommunalt bidrag i samband  
     med fiberanslutning samt  

 
att se över möjligheter och konsekvenser att sänka lägsta nivån, av i förslaget  
     angivet belopp, för att erhålla bidrag. 
-----  
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KS § 12/16 
AU § 13/16   15/KS0042 
Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2015  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda ungdomar feriearbete under sommaren 
2015. Åldern på ungdomarna är 17 och 18 år eller att de går i särskola. Budget 
för detta 200 000 kronor. 

 
Antal sökande var uppdelade per födelseår enligt nedan: 
1995, 2 stycken (1 tjej och 1 kille)  
1996, 1 styck (kille)  
1997, 16 stycken (12 tjejer och 4 killar) 
1998, 33 stycken (15 tjejer och 18 killar) 
1999, 5 stycken (2 tjejer och 3 killar) 
 
Totalt: 57 stycken ansökningar  

 
Utav dessa meddelade sju stycken att de fått andra sommarjobb och tackade 
därför nej till kommunalt feriearbete och sex stycken har inte rätt förut-
sättningar. En styck tackade nej till vad som än erbjöds så totalt fick 43 
ungdomar (24 tjejer och 19 killar varav två som går på särskola)  kommunalt 
feriejobb. 
 
Antal arbetade timmar och kostnad:  

 
1995      60 timmar x 65 kronor                        =    3 900 kronor 
1   
 
1996      44 timmar x 65 kronor                        =    2 860 kronor 
1       

 
1997       391 timmar x 65 kronor  =   25 415 kronor 
13       346 timmar x 85 kronor  =   29 410 kronor 
       (sex stycken inom vården) 

      50,5 timmar OB veckoslut x 50:80 =     2 565:40 
 

1998       1 113,5timmar x 55 kronor =   61 242:50 
28       539 timmar x 75 kronor  =   40 425 kronor 
       (nio stycken inom vården) 

      126 timmar OB veckoslut x 50:80 =     6 400:80 
     

Fortsättning 
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Fortsättning § 12/16, Redovisning av kommunala feriearbeten 
för skolungdomar 2015  
 

      Summa                        = 172 218:70 
 
      PO-avgift 10,21 % (-juli)                     =   10 741:75 
      PO-avgift 25,46 % (augusti -)              =   17 060:90 

 
Total kostnad    =  200 021:35 

 

 
Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2015, 
 
att erbjuda skolungdomar kommunala feriearbeten under sommaren 2016, 
     inom befintlig budget 2016 (200 000 kronor), 
 
att uppmana förvaltningarna att ta fram förslag på sysselsättning inom  
     respektive förvaltning som kan erbjudas skolungdomarna, 
 
att framtagna förslag överlämnas snarast till personalchefen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2015, 
 
att erbjuda skolungdomar kommunala feriearbeten under sommaren 2016, 
     inom befintlig budget 2016 (200 000 kronor), 
 
att uppmana förvaltningarna att ta fram förslag på sysselsättning inom  
     respektive förvaltning som kan erbjudas skolungdomarna, 
 
att framtagna förslag överlämnas snarast till personalchefen. 
-----  
Sändlista 
Bildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Personalchefen 
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KS § 13/16 
AU § 14/16 
KS § 313/15 
AU § 387/15 
KS § 285/15 
AU § 343/15 15/KS0214  
Svar på skrivelse gällande situationen kring mottagande av 
ensamkommande barn 
 
Ärendebeskrivning 
 
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. 

 
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-14 § 313 att godkänna ovanstående 
skrivelse och överlämna den till Länsstyrelsen i Kalmar län för behandling. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning§ 13/16, Svar på skrivelse gällande situationen kring 
mottagande av ensamkommande barn 
 
Arbetsutskottets behandling 2016-01-18 
 
Migrationsverkets svar daterad 2015-12-21 på skrivelsen: 
 
Torsås kommun har i en skrivelse beskrivit situationen för ensamkommande 
barn i kommunen och avsäger fler anvisningar.  

 
Sveriges kommuner som tar emot asylsökande befinner sig i ett ansträngt läge 
och det är svårt att ordna boendeplatser och andra insatser, särskilt för 
ensamkommande asylsökande barn. 
 
För ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige ska Migrationsverket anvisa 
en kommun. Detta framgår av 3 § andra stycket lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande med flera (LMA). När Migrationsverket anvisat en 
kommun ska det anses att barnet vistas i den kommunen i den mening som 
avses i 2a kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Av 22 § LMA (1994:137) 
framgår att Migrationsverkets beslut om anvisning av ensamkommande barn 
inte kan överklagas. 
 
Det innebär att om Torsås kommun vägrar att ta emot ett anvisat barn så blir 
detta i rättslig mening en fråga mellan kommunen och den ankomstkommun 
som barnet befinner sig i. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera Migrationsverkets svar daterat 2015-12-21. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera Migrationsverkets svar daterat 2015-12-21. 
 

Protokollsanteckning 
 
Sverigedemokraterna finner det oacceptabelt att lagstiftarna och Migrationsverket 
visar en sådan nonchalans mot det kommunala självbestämmandet och 
kommunens invånare. Torsås kommun tar redan idag emot en oproportionellt 
stor andel av de asylsökande, därtill har kommunen en skriande bostadsbrist. 
----- 
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KS § 14/16 
AU § 15/16 
AU § 344/15 15/KS0236  
Svar på skrivelse gällande miljöbrott 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ann-Charlotte Gustavsson, Hulebäck föder upp tyska/holländska stammade 
dressyrhästar på sin fritid. 
 
I juli månad 2014 blev hästar utsatta för ett miljöbrott, detta skedde på ett 
sommarbete i Ryd. 
 
Ann-Charlotte Gustavsson har varit i kontakt med miljökontoret och 
Länsstyrelsen, men ingenting har hänt. 
 
I sitt brev till kommunstyrelsen 2015-11-02 ställs följande frågor: 
 

 När tänker Torsås kommun reagera? 

 Round Up med verkningsämne glyfosfat är ett klassificerat gift som kräver 
licens för att användas. Hur länge skall detta få fortgå? 

  

Arbetsutskottet beslutar 2015-11-11: 
 
att överlämna skrivelsen till ledamöterna i kommunstyrelsen samt till samhälls- 
     byggnadschefen, 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, och noterar inkommen skrivelse. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redogör för de åtgärder som bygg- och 
miljönämnden har vidtagit med anledning av de samtal och uppgifter som 
inkommit från närboende. Se aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen från samhällsbyggnadschefen med anledning av 
     inkommen skrivelse, gällande miljöbrott. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen från samhällsbyggnadschefen med anledning av 
     inkommen skrivelse, gällande miljöbrott. 
-----   
Sändlista Ann-Charlotte Gustavsson, Hulebäck 
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KS § 15/16 
AU § 17/16   16/KS0013 
Anmälan till vårens Medborgarundersökning 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Totalt har 263 av Sveriges kommuner deltagit hittills och 236 av dem mer än 
en gång.  
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas 
kommunens egna resultat samt jämförelse med samtliga deltagande kommuner 
och även jämförelse med kommuner i olika storleksklasser.  
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor. Tillkommer 1 500 kronor 
om man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, 10 000 kronor om 
man vill ha tilläggsfrågor. Alla priser är exklusive mervärdesskatt. 
 
Sista dagen för anmälan till vårens undersökning är 2016-02-19 och för att 
beställa tilläggsfrågor är sista dagen 2016-01-19. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i vårens Medborgarundersökning 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i vårens Medborgarundersökning 2016. 
-----  
Sändlista 
SCB 
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KS § 16/16 
AU § 364/15   15/KS0093 
Bilar undantagna från märkning på grund av sekretess 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att kommunfullmäktige 2015-10-05 § 121 beslutar att bifalla 
motionen – Märkning av Torsås kommuns bilpark får ekonomichefen i 
uppdrag att tydliggöra vilka fordons som ska undantas från märkning på grund 
av sekretess. 
 
Enligt ekonomichef Kent Frost är följande fordon undantagna: 
 

 Individ- och familjeomsorgens bil 

 Omsorgspedagogens (missbruk) bil 

 Biståndshandläggarnas bil 

 Sydostjourens bil 

 Integrationens två bilar. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-12-01 kommunstyrelsen besluta:  
 
att notera redovisningen av de bilar som undantas från märkning på grund av 
     sekretess. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att notera redovisningen av de bilar som undantas från märkning på grund av 
     sekretess. 
-----  
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KS § 17/16 
AU § 366/15 15/KS0025 
Åtgärdsprogram för Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret har låtit Kalmar länsmuseum göra en inventering av 
nödvändiga åtgärder såväl exteriört som interiört för Olssonska gårdens 
samtliga byggnader. En uppskattning av kostnaderna har gjorts av Atrio 
Arkitekter. 
 
Åtgärderna omfattar över 170 punkter av varierande karaktär – allt från byte av 
stammar för vatten och avlopp till årligt återkommande underhållsåtgärder och 
berör alla sju byggnader på gården. Övriga åtgärder som är väsentliga för 
nyttjandet av gården är tillgängligheten för funktionsnedsatta och möjligheten 
att använda andra våningen i bostadshuset. Sammanlagt beräknas åtgärderna 
kosta cirka 2 200 000 kr.  
 

Prioritet 1 

I gruppen av högprioriterade åtgärder återfinns akuta åtgärder som byte av 
rötskadade partier, reparation av avlopp, lagning av tak, mm. Men också 
diverse målningsarbeten samt utredning av detaljerade åtgärder för utbyte av 
vatten- och avloppstammar, el och takavvattning. 
 
Dessa åtgärder bör påbörjas så snart som möjligt, speciellt de akuta åtgärderna 
samt påbörja utredning av stambyten. Kostnaderna för dessa åtgärder har 
beräknats till cirka 200 000 kr. 
 

Prioritet 2 

Inom denna grupp återfinns ett flertal större reparationsarbeten som 
exempelvis omläggning av tak samt utbyte av vatten- och avlopp och el i 
affärshuset. Kostnaderna har beräknats till cirka 1 100 000 kr. 
 

Prioritet 3 

Som sista prioritet finns i huvudsak ommålning samt interiöra reparations- och 
underhållsarbeten på bostadshuset. Sammanlagt beräknas kostnaderna till cirka 
600 000 kr. 
 
Med hänsyn till att samtliga byggnader är byggnadsminnesförklarade 
tillkommer kostnader för antikvarisk kontroll på cirka 150 000 kr. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 17/15, Åtgärdsprogram för Olssonska gården 
 

Tillgänglighet 

Enligt plan- och bygglagen ska lokaler dit allmänheten har tillträde vara 
anpassade för människor med funktionsnedsättning. Det innebär att 
byggnaderna ska tillgänglighets anpassas där så är möjligt med hänsyn till de 
praktiska och ekonomiska omständigheterna. En utredning av vilka lokaler 
som kan tillgänglighets anpassas och hur det ska ske bör genomföras.  
 
Tillgängligheten till bostadshuset bedöms vara mest angeläget och har lösts 
provisoriskt med hjälp av en ramp. Denna klarar dock inte de krav som ställs 
på lutningar. En mer permanent lösning med en inbyggd ramp i anslutning till 
huset verkar vara möjligt att genomföra. Med hänsyn till hur gården används är 
denna åtgärd högt prioriterad. Kostnaderna för denna har inte beräknats men 
kan uppskattas till cirka 100 000 kr. 
 
Om, och i så fall hur, de övriga byggnaderna ska tillgänglighets anpassas bör 
utredas av en tillgänglighetskonsult i samråd med antikvarisk expertis. 
Kostnaderna för denna utredning beräknas till cirka 50 000 kr. 
 
Kraven på utrymningsvägar begränsar nyttjandet av andra våningen i bostads-
huset. En utvändig brandtrappa har tidigare diskuterats. Utformningen av 
denna är viktig med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde. Kostnaden 
för en utvändig utrymningstrappa uppskattas till cirka 55 000 kr och finns med 
i Länsstyrelsens bedömning som prioritet tre. 
 

Kostnadsfördelning 

 
Med hänsyn till arbetenas art och angelägenhet kan dessa fördelas över 
flera år. Kalmar Länsmuseum har gjort ett förslag till fördelning av 
åtgärderna. Tabellen har kompletterats med övriga åtgärder.  
 

Prioritet År 1 År 2 År 3 År 4 
1 200 000 kr    

2 60 000 kr 710 000 kr 320 000 kr 10 000 kr 

3  200 000 kr 300 000 kr 100 000 kr 

Antikvarisk 
kontroll 

25 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 25 000 kr 

Tillgänglighet 150 000 kr    

Summa 435 000 kr 960 000 kr 670 000 kr 135 000 kr 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 17/15, Åtgärdsprogram för Olssonska gården 
 
Finansiering 
 
Det finns möjligheter att söka bidrag från Länsstyrelsen för att ta tillvara 
och vårda värdefulla byggnader i form av hembygdsgårdar. Med hembygds-
gård menas en eller flera byggnader som är öppna för allmänheten och som 
har ett historiskt värde och en social funktion för samhället . Kommuner, 
föreningar eller andra organisationer kan söka stödet. 
 
Stöd kan fås för: 

 att restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive 
tillhörande byggnader 

 att bygga en ny anläggning i anslutning i hembygdsgården för service 
till besökare 

 köp eller avbetalningsköp av nytt eller återanvänt material och ny fast 
inredning 

 konsulttjänster för att planera och genomföra investeringen 
 

Investeringen ska genomföras på landsbygden eller i tätort med högst 3 000 
invånare. Bidraget ska sökas innan åtgärderna är påbörjade och bidraget betalas 
ut i efterskott efter en ansökan. 
 

Organisation 

För att kunna genomföra renoveringsarbetena behövs en byggprojektledare 
som överblickar åtgärderna över flera år, samordnar arbetena, håller i 
kontakten med Länsstyrelsen och antikvariska kontrollanter, ansöker om 
bidrag, med mera. 
 
Kostanden för en byggprojektledare uppskattas till cirka 200 000 kr per år. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-12-01 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna upprättad åtgärdsplan, 
 
att överlämna till budgetberedningen förslag på att avsätta i investerings- 
     budgeten enligt följande: 

      2017: 635 000 kr 
      2018: 1 160 000 kr 
      2019: 870 000 kr 
      2020: 335 000 kr 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 17/15, Åtgärdsprogram för Olssonska gården 
 
Ansöka om bidrag för kulturhistoriskt värdefulla byggnader – hembygdsgårdar. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera upprättad åtgärdsplan, kostnadsfördelning samt finansiering  
    gällande Olssonska gården. 
-----  
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KS § 18/16 
AU § 372/15   15/KS0233 
Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, 
Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
BOJ är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor och kunnigare 
brottsoffer och vittnen. Brottsofferjouren utgör ett komplement till de 
myndigheter som har ett uttalat ansvar att stödja brottsoffer. 
 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar enligt 5:11 SoL och EU direktiv 
från 2012-10-04  ge stöd till brottsoffer och deras anhöriga där det bedöms 
finnas ett behov. BOJ:s verksamhet gör att kommunen kan leva upp till detta 
åtagande enligt SoL och de mänskliga rättigheterna. 
 
I dagsläget har BOJ i södra Kalmar län tio (10) aktiva stödpersoner och tolv 
(12) vittnesstöd som arbetar helt ideellt. De ger sin tid och sitt engagemang för 
att på bästa sätt stödja brottsoffer och vittnen. Jourens samarbete med polis 
och tingsrätt fungerar utmärkt. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om verksamhetsbidrag från 
Torsås kommun med 20 859 kronor för 2016. 
 
Verksamhetsberättelse och statistik för 2014 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-12-01 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2016 med 13 000 kronor. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-01-26 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar bifall till Brottsofferjouren i södra Kalmar län 
ansökan om verksamhetsbidrag från Torsås kommun med 20 859 kronor för 
2016. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och 
Martin Kirchbergs, SD yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att 
bifalla arbetsutskottets förslag varvid omröstning begärs. 
 

Fortsättning 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 36 av 70   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-01-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 18/16, Ansökan verksamhetsbidrag till 
Brottsofferstöd för 2016 
 
Vid omröstning där ja = enligt arbetsutskottets förslag 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 att bevilja verksamhetsbidrag till 
Brottsofferstöd för 2016 med 13 000 kronor. 
 

Omröstningslista nummer 1  
 

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 LIB Lotten M Diurlin, MP X   

Sten Bondesson C  X    

Marcus Johansson C Eva-Kristina Berg, 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 bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2016 med 13 000 kronor. 
----- 
Sändlista 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) 
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KS § 19/16 
AU § 377/15 
KS § 129/14 14/KS0113 
Investeringar inom vattenområdet, närmaste fem åren 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrgruppens ledamöter i Kalmarsundskommissionen får i uppdrag att göra en 
bruttolista över alla investeringar inom vattenområdet som är planerat under de 
närmaste fem åren (programperioden).  
 
Man ska räkna med rena vatteninvesteringar som reningsverk, men även åt-
gärder som minskar näringsläckage inom till exempel jordbruket. Listan ska 
vara klar innan semestern. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-05-20: 
 
att inhämta synpunkter för berörda förvaltningar samt övriga organisationer. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-12-01 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar en sammanställning daterad 
2014-08-04 de åtgärder som planeras de kommande fem åren. Åtgärderna är 
dels investeringar i reningsverk och dagvattensystem, dels åtgärder som avser 
minska näringsläckaget till vattendragen. 
 
För LRF:s räkning, svar från Magnus Svensson: 
 
Vad det gäller Kalmarsundskommissionens frågeställningar så kan vi ifrån 
LRFs sida mest gissa vad det gäller de planerade investeringarna, vi vet inte de 
enskilda markägarnas planer. 
 

Det finns ett stort intresse rent allmänt av dessa frågor och där kan säkert KSK 
hjälpa till och öka intresset. Fram till något år sedan har tyvärr markägare näst 
intill blivit bannlysta när man tänkte vatten och dräneringar. Detta lever kvar 
och bromsar investeringsviljan, för många markägare tror fortfarande att det är 
olagligt eller byråkratiskt att göra vatteninvesteringar.  
 
Nu har det ju visat sig vara tvärtom och en miljöåtgärd att dränera, här kan 
KSK hjälpa till för att få fart på markinvesteringar. Samtidigt vet vi att en hel 
del ny investeringar samt underhållsinvesteringar löpande redan görs. Ofta kan 
man göra dessa på ett för miljön bättre sätt eller annan utformning än de 
traditionella och här behövs framförallt information, men också projekterings-
hjälp samt initialt hjälpfinansiering.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 19/16, Investeringar inom vattenområdet, 
närmaste fem åren 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-12-01 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen från samhällsbyggnadschefen och Magnus Svensson, 
     LRF avseende investeringar inom vattenområdet, närmaste fem åren. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen från samhällsbyggnadschefen och Magnus Svensson, 
     LRF avseende investeringar inom vattenområdet, närmaste fem åren. 
-----  
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KS § 20/16 
AU § 18/16 
KF § 109/15   15/KS0156 
Medborgarförslag – Överta skötseln av rondellen i Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun tar 
över skötseln av rondellen i Söderåkra. 
 
Rondellen i Söderåkra behöver snyggas upp, där växer bara maskrosor och vid 
parkeringsfickan till hembygdsparken i Bergkvara växer det nässlor. Gräv upp 
nässlorna och anlägg en rabatt. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-09-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Överta skötseln av rondellen i Söderåkra 
     till tekniska nämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av planteringar och 
utsmyckning i rondellen. 
 
Rondellen är det första intrycket av Söderåkra och det är viktigt att den är 
inbjudande och välskött. Tekniska nämnden har flera gånger påtalat den 
bristande skötseln men tyvärr utan påtaglig effekt. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte resurser att ta på sig mer 
underhållsarbete utanför kommunens ansvarsområden. Den praktiska skötseln 
av rondeller är dessutom komplicerad och tidskrävande med upprättande av 
trafikanvisningsplaner, skyddsåtgärder etc. 
 
Med stöd av medborgarförslaget avser tekniska nämnden att än en gång att 
påtala det bristande underhållet till Trafikverket. 
 
Parkeringsfickan i Bergkvara har rensats från nässlor och kanterna slås 
regelbundet under året. Att anlägga en rabatt i detta läge är mindre lämpligt. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 20/16, Medborgarförslag – Överta skötseln av 
rondellen i Söderåkra 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-11-17 § 75 att översända ovanstående 
skrivning som svar på medborgarförslaget. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Överta skötseln av rondellen i Söderåkra med 
     hänvisning till tekniska nämndens beslut 2015-11-17 § 7, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Överta skötseln av rondellen i Söderåkra med 
     hänvisning till tekniska nämndens beslut 2015-11-17 § 7, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 21/16 
AU § 19/15 
KF § 111/15   15/KS0162 
Medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för motorfordons-
trafik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
stänger Ekbacksvägen för motorfordonstrafik. 
 
Från sporthallen till kyrkans parkering borde det vara fritt från motorfordon.  
Ekbacken och Ödet är ett vackert naturområde och många personer är ute och 
vandrar där. Hembygdsföreningen har satt upp en ny Smålandsgärdsgård som 
pryder området.  
Ekbackskolans elever kan komma ut i naturen utan att korsa någon trafikerad 
väg. Vallmansleden korsar vägen. 
 

Yrkande och proposition 
 
Nicklas Thorlin, SD yrkar avslag på att medborgarförslag – Stäng av 
Ekbacksvägen för motorfordonstrafik får ställas. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras i kväll eller enligt 
Nicklas Thorlins SD avslagsyrkande finner hon att kommunfullmäktige 
beslutat att ärendet ska avgöras under kvällen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-09-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Stäng av Ekbacksvägen för  
     motorfordonstrafik till tekniska nämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Ekbacksvägen har tidigare varit stängd för biltrafik men öppnades för 
motorfordon 1995. 
 
Ödet har ordnings ställts som ett vackert rekreationsområde som lockar många 
Torsåsbor. Hembygdsföreningen har flera aktiviteter med många besökande.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 21/16, Medborgarförslag – Stäng av Ekbacks-
vägen för motorfordonstrafik 
 
Vägen har en mycket begränsad funktion i trafiknätet och fungerar mer som en 
olämplig smitväg mellan Allfargatan och Karlskronavägen. Det förekommer 
buskörning mellan parkeringsplatserna vid kyrkan och idrottshallen. 
 
Hembygdsföreningens ordförande meddelar att föreningen har haft frågan 
uppe på styrelsemöte och föreningen anser inte att vägen ska stängas av för 
biltrafik. Med hänsyn till risken för skadegörelse är det bättre att det rör sig 
människor i området. Hembygdsföreningen tycker dessutom att det är bra att 
vägen är något gropig då det hindrar alltför höga farter. 
 
Tekniska nämndens bedömning: 
 
Med hänsyntill utvecklingen i området runt Ekbacken och Ödet är det ur 
trafiksäkerhetssynpunkt mindre lämpligt att hålla vägen öppen för biltrafik. 
Utan bilar på vägen finns bättre förutsättningar för hela området att bli ett 
tryggt och attraktivt strövområde för Torsåsbor och besökande. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-11-17 § 76 att med hänvisning till 
Hembygdsföreningens yttrande ej stänga av Ekbacksvägen för motorfordons- 
trafik. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta ställning till ett 
beslut vid dagens sammanträde. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Stäng av Ekbacksvägen för motorfordonstrafik 
     med hänvisning till tekniska nämndens protokoll 2015-1-17 § 7, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-01-26 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 21/16, Medborgarförslag – Stäng av Ekbacks-
vägen för motorfordonstrafik 
 
Kent Freij, SD yrkar att ställa sig bakom Jan-Erik Perssons förslag att Ekbacks- 
vägen stängs av för motorfordonstrafik, med följande motivering: 
 
Ekbacksvägen har varit avstängd tidigare för biltrafik, men öppnas åter för 
motorfordon 1995. Vägen är olämplig som bilväg och fungerar i stort sätt som 
smitväg mellan idrottshallen och kyrkans parkeringsplats. 
 
På ena sidan är ett vackert naturområde – Ödet iordningsställts och på andra 
sidan finns Ekbacken med sina vackra kulturbyggnader. 
 
Det är inte lämpligt med biltrafik, motorfordonstrafik på Ekbacksvägen. Utan 
bilar och andra motorfordon får vi ett tryggt alternativt centralt strövområde 
för kommunens invånare samt de som kommer på besök till vår kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S yrkande  
och Kent Freijs, SD yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
Roland Swedestam, S yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt arbetsutskottets förslag och nej = enligt Kent 
Freijs, SD yrkande avges 9 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av omröstningslista nummer 1. 
 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 

Omröstningslista nummer 1  
 

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 LIB Lotten M Diurlin, MP X   

Sten Bondesson C  X    

Marcus Johansson C Eva-Kristina Berg, C X    

Christofer Johansson C  X    

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 9 2   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 21/16, Medborgarförslag – Stäng av Ekbacks-
vägen för motorfordonstrafik 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Stäng av Ekbacksvägen för motorfordonstrafik 
     med hänvisning till tekniska nämndens protokoll 2015-1-17 § 7, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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AU § 22/16 
AU § 21/16 
AU § 230/15  
KF § 33/15    15/KS0099  
Motion – Problem med kajor  
 
Ärendebeskrivning 
  
Sten Bondesson, C efterhör i en motion att Torsås kommun snarast informerar 
om vad man gör för att möta problemet med kajor, att man ökar insatserna 
samt att man undersöker hur man gör i andra kommuner, för att kunna bli 
effektivare.  
 

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

Arbetsutskottets behandling 2015-08-18 
  
Bygg och miljönämnden beslutar 2015-06-10 § 46 att överlämna samhälls- 
byggnadsförvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på motionen.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-08-18:  
 
att översända motionen – Problem med kajor till bygg- och miljönämnden för ett 
     svar på vilka möjligheter nämnden har att åtgärda problemet om man inte  
     accepterar fåglarna. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande: 
 
Nämnden (tillsynsmyndigheten) kan enbart informera fastighetsägare (även 
kommunen) om lösningar och/eller tillvägagångsätt. Det kan exempelvis vara 
att fastighetsägaren kan gallra bland grenar och träd eller täcka för skorstenar 
eller hålor. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 22/16, Motion – Problem med kajor  
 
Tillsynsmyndigheten lämnar även ut telefonnummer till skyddsjägare som kan 
ge vidare rådgivning och som även har befogenhet att avfyra skott inom 
detaljplanelagt område. Skyddsjägarna tar ut en avgift vilken betalas av 
fastighetsägaren/beställaren. 
 
Tillsynsmyndigheten utför inga praktiska åtgärder om en fastighetsägare inte 
accepterar fåglarna, utan informerar endast. Vilka åtgärder som ska utföras är 
upp till fastighetsägaren. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2015-11-18 § 95 att översända samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Av erfarenhet från andra kommuner så har en avskjutning av kajor ingen effekt 
enligt samhällsbyggnadschef Martin Storm. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Problem med kajor med hänvisning till samhällsbyggnads-  
     förvaltningens yttrande 2015-11-18 § 95, 
 
att motionen härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Problem med kajor med hänvisning till samhällsbyggnads-  
     förvaltningens yttrande 2015-11-18 § 95, 
 
att motionen härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 23/16 
AU § 24/16    15/KS0234 
Delårsrapport 2015, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2015 föreligger från Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Resultatet per den 31 augusti 2015 uppgå till plus 17,7 mkr samtidigt som 
helårsprognosen kalkyleras till minus 1,4 mkr. Det prognostiserade resultatet 
innebär att gymnasieförbundet inte fullt ut klarar att inhämta den 
kostymanpassning, till största del hänfört till minskning av 16 – 19 åringar, som 
belastar verksamheten i början av året med cirka 28 mkr. 
 
Inom verksamheterna finns större budgetavvikelser men precis som före-
gående år uppväger delvis låga kostnader, avseende interkommunala 
ersättningar, de större underskotten inom enheterna. En återbetalning från 
AFA ingår i resultatet. Avser återbetalning av 2004 års premier och uppgår till 
3,5 mkr. 
 
Revisorerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund bedömer: 
 

 Att den finansiella redovisningen har tagits fram i enlighet med Lag om 
kommunal redovisning, god redovisningssed och styrelsens riktlinjer. 

 Att räkenskaperna ger i allt väsentligt en rättvisande bild av resultatet för 
perioden och ställningen per 2015-08-31. Därmed utgör de ett vederhäftigt 
underlag för uttalad prognosbedömning av 2015 års resultat. 

 Att mål för god ekonomisk hushållning har fastställts och följts upp av 
styrelsen. 

 Att resultaten i delårsbokslutet för de mål som följts upp visar att de delvis 
är förenliga med de mål för verksamheten som styrelsen har fastställt. 

 De finansiella målen är uppfyllda. 

 Årets resultat efter balanskravsavstämning prognosticeras till -1,4 mkr, 
vilket innebär att balanskravet för år 2015 inte uppfylls. Underskottet skall 
återställas senast i och med bokslutet 2018. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsunds Gymnasieförbundets delårsrapport för 2015. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 23/16, Delårsrapport 2015, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsunds Gymnasieförbundets delårsrapport för 2015. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 24/16 
AU § 25/16 
KS § 319/15   15/KS0258 
Adjungering av ledamot till personalutskottet, 
Sverigedemokraterna  
 
Ärendebeskrivning 
 
Sverigedemokraterna har ingen plats i personalutskottet, men har ledamotsplatser i 
både kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. Vid viktiga 
anställningar i kommunen får alltså inte Sverigedemokraterna någon insyn i 
personalutskottets behandling av ärendet.  
 
Då ett viktiga beslut sedan ska tas i kommunstyrelsen kan Kent Freij, SD som 
ledamot inta ta ett beslut i varken positiv eller negativ riktning, utan måste 
avstå från att rösta. 
 

Yrkande och proposition 
 
Kent Freij, SD yrkar att Sverigedemokraternas ledamot med plats i kommun-
styrelsen adjungeras in i personalutskottet då det för Torsås kommun ska 
behandla viktiga personalärenden, vilka sedan ska beslutas i kommunstyrelsen. 
 
Vid ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat att 
överlämna ärendet till arbetsutskottet för beredning. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-12-21: 
 
att överlämna ärendet gällande adjungering av ledamot till personalutskottet, 
    Sverigedemokraterna till arbetsutskottet för beredning, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

Arbetsutskottets behandling 216-01-19 
 

Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar att partier i kommunstyrelsen som inte genom 
valtekniskt samarbete är representerat i personalutskottet, har rätt att bli 
adjungerade till personalutskottet vid rekrytering av kommunchef, ekonomi-
chef, personalchef och förvaltningschefer. 

Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar avslag 
på Martin Kirchbergs, SD yrkande. 

Fortsättning 
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Fortsättning 24/16, Adjungering av ledamot till personal-
utskottet, Sverigedemokraterna  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Martin Kirchberg, SD yrkande och 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat 
enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande och 
nej = enligt Martin Kirchberg, SD yrkande avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. 
 
Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras 
yrkande. 
 

Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S  X   

Mona Magnusson M   X     

Christofer Johansson C      X   

Martin Kirchberg SD     X   

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 3 2   

 
Arbetsutskottet förslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå att partier i kommunstyrelsen som inte genom valtekniskt samarbete 
     är representerat i personalutskottet, har rätt att bli adjungerade till personal- 
     utskottet vid rekrytering av kommunchef, ekonomichef, personalchef och 
     förvaltningschefer. 

Kommunstyrelsens behandling 2016-01-26 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar att partier i kommunstyrelsen som inte genom 
valtekniskt samarbete är representerat i personalutskottet, har rätt att bli 
adjungerade till personalutskottet vid rekrytering av kommunchef, ekonomi-
chef, personalchef och förvaltningschefer. 

Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar avslag 
på Martin Kirchbergs, SD yrkande. 

Fortsättning 
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Fortsättning 24/16, Adjungering av ledamot till personal-
utskottet, Sverigedemokraterna  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Martin Kirchberg, SD yrkande och 
Roland Swedestam, S med fleras yrkande finner han att arbetsutskottet beslutat 
enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande och 
nej = enligt Martin Kirchberg, SD yrkande avges 6 ja-röster och 3 nej-röster 
samt 2 avstod. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 2. 
 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras 
yrkande. 
 

Omröstningslista nummer 2 
 

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 LIB Lotten M Diurlin, MP X   

Sten Bondesson C      X 

Marcus Johansson C Eva-Kristina Berg, C     X 

Christofer Johansson C    X  

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 6 3 2 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå att partier i kommunstyrelsen som inte genom valtekniskt samarbete 
     är representerat i personalutskottet, har rätt att bli adjungerade till personal- 
     utskottet vid rekrytering av kommunchef, ekonomichef, personalchef och 
     förvaltningschefer. 
----- 
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KS § 25/16 
AU § 28/16 
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 2015-11-24 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att förslag till hemställan godkänns och skickas till Utbildningsdepartementet 
     för behandling. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Bildningsnämndens behandling 2015-12-15: 
 
Bildningsförvaltningen föreslår en revidering av hemställans bilaga 1 samt 
bilaga 2 under rubriken interkommunal ersättning. Revideringen innebär att 
alternativet med riksprislista tas bort i båda bilagorna då riksprislistan endast 
gäller om elever tas emot i andra hand eller om de tas emot på en friskola som 
inte ligger i hemkommunen. Riksprislistan kan inte gälla Korrespondens-
gymnasiet då elever till skolan alltid tas emot i första hand, genom riksintag. 
 
I reviderat dokument finns nu endast nuvarande tillvägagångssätt med som 
föreslagen lydelse, det vill säga interkommunal ersättning enligt skollagen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 25/16, Korrespondensgymnasiets fortlevnad 
 
Bildningsnämnden föreslår 2016-01-12 kommunfullmäktige att godkänna 
reviderat förslag på hemställan samt där efter skicka till bildningsdepartementet 
för behandling. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna hemställan till Utbildningsdepartementet för behandling.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna hemställan till Utbildningsdepartementet för behandling.  
----- 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 26/16 
AU § 29/16 
KF § 161/15 
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 
Ekbackskolan 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 
överklagandet 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 § 26/16, 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 
kommunstyrelsen 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 LIB  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 § 26/16, Gullabo skola 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2015-11-24 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. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2015-12-14 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Sören Bondesson, S med instämmande av Margareta Ohlin, LIB, Mats Olsson, 
KD, Roger Isberg, S och Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Frida Portin, C med instämmande av Martin Kirchberg, SD, Marcus 
Johansson, C, Christofer Johansson, C och Eva-Kristina Berg, C yrkar 
återremiss då det saknas flera och väl genomarbetade beslutsunderlag, som gör 
det möjligt för kommunfullmäktig att ta beslut i denna fråga som är av 
principiell betydelse. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 26/16, Gullabo skola 
 
 
För att få ett komplett beslutsunderlag behövs, förutom bildningsnämndens 
perspektiv, analyser och utredningar i frågor som berör bland annat:  
 

 Trygghetsperspektivet 

 Föräldrar- och barnperspektivet 

 Miljöperspektivet (skolskjutsar med mera) 

 In- respektive utflyttningsperspektivet  

 Arbetstillfällen i Gullabo perspektivet 

 Små skolors unika möjligheter perspektivet 

 Betydelsen av lokal identitet perspektivet 

 Attraktivitetsperspektivet 

 Kommunal service i hela vår kommun perspektivet 

 Det totala samhällsekonomiska perspektivet. 
 
Utredningarna ska dessutom stämmas av med referensgrupper i samhället; så 
som föräldraföreningar, elevråd, nyinflyttade, skolpersonal, fastighetsbolag, 
samhällsföreningar med mera. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller enligt Frida Portin, C med fleras återremiss finner hon att 
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras under kvällen varvid 
omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = att ärendet ska avgöras under kvällen och nej = enligt 
Frida Portin, C med fleras yrkande om återremiss avges 19 ja-röster och 15 nej-
röster. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 2. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen eftersom minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna 
röstat på en återremiss. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 26/16, Gullabo skola 

 

Omröstningslista nummer 2  

 

Ledamöter Par
ti 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S  X   

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD   X  

Ann-Britt Mårtensson S  X   

Maria Karlsson  C Magnus Rosenborg, C  X   

Roland Swedestam  S  X   

Per Olov Vickius SD  - - - 

Mona Magnusson M  X   

Marcus Johansson C     X   

Christina Lönnqvist S  X   

Margareta Ohlin  LIB  X   

Eva-Kristina Berg  C      X   

Per-Olov Karlsson SD   X  

Sören Bondesson S  X   

Sten Bondesson C Östen Barrdahl, C  X  

Jill Jonsson S  X   

Staffan Kromnow M   X     

Janita Kirchberg SD   X  

Åsa Haglund Rosenborg C   X  

Lars Sjöholm MP  X   

Hans Larsson S  X   

Mats Olsson KD  X   

Linda Eriksson C   X  

Kerstin Ahlberg S  X   

Kent Freij SD   X  

Lena Gustafsson V  X   

Johan Petersson LIB  X   

Roger Isberg S  X   

Lisa Klasson C Tony Schäfer, C  X  

Susanne Rosén S  X   

Nicklas Thorlin SD   X  

Jan-Olof Olsson C   X  

Ewy Svensson M  X   

Björn Petersson S  X   

Frida Portin C   X  

 Summa 19 15   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 26/16, Gullabo skola 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-12-14: 
 
att återremittera ärendet som en minoritetsåterremiss, till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Roland Swedestam, 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 Martin Kirchberg, SD yrkar 
bifall till att ett komplett beslutsunderlag behövs förutom bildningsnämndens 
perspektiv, analyser och utredningar i frågor enligt Frida Portin, C med fleras 
yrkande 2015-12-14 i kommunfullmäktige. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Roland Swedestam, S yrkande och nej = enligt 
Christofer Johansson, C med fleras yrkande avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 3. 
 
Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, S yrkande. 
 

Omröstningslista nummer 3  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S  X   

Mona Magnusson M   X     

Christofer Johansson C      X   

Martin Kirchberg SD     X   

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 3 2   

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
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, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 29/16, Gullabo skola 
 
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, och Martin Kirchberg, SD reserverar sig mot beslutet 
till förmån för sitt eget yrkande. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-01-26 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Christofer Johansson, C med instämmande av Martin Kirchberg, SD och Eva-
Kristina Berg, C yrkar att ärendet inte är tillräckligt berett utifrån Förvaltnings-
rättens dom. 
 
Vid omröstning där ja = ärendets beredning är tillräcklig för att föredras i 
kommunfullmäktige som underlag till beslut och nej = enligt Christofer 
Johansson, C med fleras yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var 
och en röstat framgår av omröstningslista nummer 4. 
 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 

Fortsättning 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 61 av 70   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-01-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
Fortsättning § 26/16, Gullabo skola 
 

Omröstningslista nummer 4  
 

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 LIB Lotten M Diurlin, MP X   

Sten Bondesson C    X   

Marcus Johansson C Eva-Kristina Berg, C   X   

Christofer Johansson C    X  

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 6 5   

 
Reservation 
 
Christofer Johansson, C, Sten Bondesson, C, Eva-Kristina Berg, C, Martin 
Kirchberg, SD och Kent Freij, SD reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt eget yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendets beredning är tillräcklig för att föredras i kommunfullmäktige som 
     underlag till beslut.  

 
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. 
----- Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 27/15   16/KS0008  
Avtal Svenska För Invandrare SFI 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbunds styrelse tog den 23 oktober 2015 beslutet att 
flytta all verksamhet på förbundets skola Stage4You Academy i Torsås till 
Kalmar i och med höstterminen 2016. Detta beslut innefattar även skolans 
vuxenutbildning. 
 
I diskussioner med företrädare för Torsås kommun så framhölls vikten och 
viljan av att en undervisning inom Svenska för invandrare även i framtiden ska 
finnas i Torsås kommun med i första hand förbundet som huvudman. 
 
Utifrån detta har förbundet gjort en kostnadskalkyl utifrån bedömt behov. 
 
Utbildningen är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna 
invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket enligt Skolverkets 
kursplaner. Undervisningen omfattar 15 timmar per vecka och är fördelat över 
fem dagar. Enligt Skolverkets krav görs en individuell studieplan där elevens 
mål och vägen dit dokumenteras. 
 

Kostnadskalkyl 
 
Kostnadskalkylen baseras på de volymer Torsås kommun uppgett vid 
inledande diskussioner, 64 stycken. Med utgångspunkt i detta, baserat på 
gruppstorlekar, så är uppfattningen att det krävs 0,2 tjänst rektor samt 3,33 
lärartjänster. Då kan man dela upp eleverna i fyra grupper med cirka sexton 
elever i varje.  
Undervisningen sker fem dagar i veckan och tre timmar per tillfälle. 
Utöver dessa undervisningstimmar så ska tjänsterna förbereda och efter arbeta 
lektionerna. I kalkylen är antaget att tjänsterna får sin anställning i Kalmarsunds 
Gymnasieförbund och utgår från Torsås. 
 
 
SFI undervisning bedrivs året om, utan uppehälle på sommaren, vilket 
innebär att enheten kommer att behöva vikarier då ordinarie personal har 
semester. I beräkningen antar vi vikarier under en och halv semestermånad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 27/16, Avtal Svenska För Invandrare SFI 
 
Utöver dessa två kostnadsposter ses SYV funktionen (studie- och 
yrkesvägledare) som en grundfunktion då det ska upprättas en individuell 
studieplan för varje elev.  
Denna tjänst har förbundet i kalkylen uppskattat till 0,1 tjänst baserat på antal 
elever. Det kommer även finnas ett behov av administratörplanerare som 
handhar det praktiska kring eleverna och utbildningen såsom elev-
administration, betyg, statistik med mera. Tillgången till specialpedagog är 
behovsstyrd men borde uppgå till, baserat på elevgrupperna, 0,1 tjänst.  
 
I kalkylen finns inget upptaget for lokaler då det förutsetts att kommunen 
tillhandahåller dessa. Visst material behov kommer att finnas, vilket uppskattas 
till 1 000 kronor per elev. Kalkylen visar på förväntade årskostnader. 
 

Kostnader SFI undervisning i Torsås, Gymnasieförbundet 
huvudman 
 
Lärare   3,33 1 743 455 
Vikarier semester/lov      217 932 
Rektor   0,20    151 849 
Administratör/planerare 0,30    151 849 
SYV   0,10      50 616 
Specialpedagog/syntolk 0,10      50 616 
Lokaler, tillhandahålls av kommunen 
Material   1 000      64 000 
Beräknad kostnad   2 430 319 
 
Torsås kommuns bidrag till förbundets vuxenverksamhet 2016 uppgår till 
2 357 tkr (innan förändringen genomförts). Utöver detta bidrag så debiterar 
förbundet kommunen for flyktingar inom SFI. 2015 prognostiseras denna 
summa till 608 tkr. Totalt cirka 3 mkr på årsbasis. 
 
Torsås bidrag till vuxenverksamhet 2016 (SFI, 
Lärvux och Gruv)   2 357 000 
Fakturerat till Torsås utöver bidrag för SFI  
prognos 2015      607 712 
Nuvarande kostnader Komvux + SFI 2 964 712 
 
Lärvux       950 000 
Grundvux på AW      200 000 
SFI i Torsås   2 430 319 
Nytt eventuellt bidrag   3 580 319 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 27/16, Avtal Svenska För Invandrare SFI 
 
Vid ett antagande om att bidragen för Lärvux och Gruv läggs till Axel 
Weüdelskolan/Kunskapsnavets budget vid en övergång och att ovanstående 
kalkyl accepteras så uppgår nya kostnader för kommunen för vuxen- 
verksamheten till 3,6 mkr. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag till avtal för Svenska För 
     Invandrare, SFI samt 
 
att se över om möjlighet finns att ha Lärvux och Grundvux i Torsås. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen  
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KS § 28/15   16/KS0003  
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets delges: 
 

 Sparbanksstiftelsen Kronan, Företagets digitala framtid, 2016-02-12, 
Torsås. 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ordförande Henrik Nilsson Bokor, S, Mona Magnusson, M, Martin 
     Kirchberg, SD, Roland Swedestam, S, Roger Isberg, S och Sten Bondesson, 
     C medverkar vid Företagets digitala framtid 2016-02-12, 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad kurs/konferens. 
-----  
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KS § 29/16   16/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Projektering sammanbyggande av kommunhusen. 

 Samråd kring detaljplan Djursvik. 

 Rekrytering och dess status, ekonomichef, två nya ekonomer, IT-chef, 
kommunutvecklare. 

 Ny säkerhetssamordnare Erik Richardsen. 

 Rapport från möte med Kraftringen. 

 Utbildning Sveriges kommuner och landsting, V 5. 

 Smålandsakademin 14 – 15 april 2016. 

 Träff med polisen. 

 Personaldagar 25 – 29 april 2016. 

 Lägesrapport, uppdrag boendemöjligheter ensamkommande barn. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 
 

 Arbetsförmedlingen. 

 Salongen, Stage4You. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
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KS § 30/16   16/KS0029  
Överklagande av Lantmäterimyndighetens beslut 2015-11-13 
angående avstyckning från Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 

Tjänsteyttrande avseende mål F 4907-15: 
 
Torsås kommun antog i februari 2009 en detaljplan för del av fastigheten 
Ragnabo 3:28. Planen innehåller mark för bostads- och naturändamål. 
Grundkartan är framtagen av Metria. Planen vann laga kraft den 30 mars 2009.   
Fastigheten ägs av kommunen. 
 
I bostadsområdets västra del följer en stenmur fastighetsgränsen mot Ragnabo 
3:3. Stenmuren syns tydligt på plankartan och ligger nästan helt på Ragnabo 
3:28. Den omges på båda sidor av mark för bostadsändamål. Enligt plan-
bestämmelserna ska stenmuren bevaras. 
I stenmuren växer att antal träd. Sådana träd kan, precis som stenmurar i 
odlingslandskapet, omfattas av biotopskyddet. Det är Länsstyrelsen i Kalmar 
län som har tillsynsansvar. Enligt Länsstyrelsen ingår inte träden i stenmuren 
på Ragnabo 3:28 i ett sådant skydd. 

 
I planbeskrivningen framgår att ” Avsikten är att behålla vegetationsridåerna 
och merparten av stenmurarna” samt att ”Tanken är … att merparten av 
befintliga träd inte ska behöva påverkas.” Detta återspeglas dock inte i detalj-
planen det vill säga plankartan och planbestämmelserna. 

 
Vid mötet den 6 maj 2014 som Bertil Aspenäs refererar till i sin överklagan 
gjordes en tillfällig inmätning av fastighetsgränsen. Enligt en muntlig uppgift 
från före detta tekniska chefen Tommie Sigvardsson skiljer sig denna 
inmätning från den inmätning Lantmäteriet nu gjort.  Vid inmätningen 2014 
låg delar av stenmuren på Bertil Aspenäs mark. Det finns, vad kommunen 
känner till, inga överenskommelser mellan kommunen och Aspenäs om att 
träd på kommunal mark ska bevaras.  
 
Enligt Bertil Aspenäs har stenmuren under lång tid visat gränsen mellan de 
båda fastigheterna. Torsås kommun anser detta som sannolikt. Kan det vara så 
att alltmer tekniskt utvecklade mätmetoder förändrat tolkningen av fastighets-
gränsen? 
 
Kommunen anser dock inte att stenmuren i sin helhet bör höra till Ragnabo 
3:3. Träden har stor betydelse för de boendes möjlighet till sol och skugga och 
de bör därför ha möjlighet att påverka trädens utformning och placering. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 30/16, Överklagande av Lantmäterimyndighetens 
beslut 2015-11-13 angående avstyckning från Ragnabo 3:28 
 
Vid förrättningen föreslog kommunen att marken från fastighetsgränsen fram 
till stenmuren skulle tolkas som Ragnabo 3:3. Tyvärr verkar detta inte vara 
möjligt utan att släcka detaljplanen för området. En alltför långsam och 
tidskrävande process, inte minst för den familj som tänkt sig att bebygga den 
nya fastigheten. Vilket gjorde att kommunen istället valde att följa den gällande 
detaljplanen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna tjänsteyttrande avseende mål F 4907-15, avstyckning från  
    Ragnabo 3:28. 
-----  
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KS § 31/15   15/KS0037  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2015-12-01, Personalutskottet 2015-12-08, 
2015-12-14, Plangruppen 2015-10-07, 2015-12-09, Centrala ledningsgruppen 
2015-11-12, 2015-11-26. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna, anmälan. 
-----  
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KS § 32/15   16/KS0016  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2016-01-11, 2016-01-19. 
 

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

 
 
 
 
 


