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Staffan Kromnow, M ej tjänstgörande ersättare  33 - 58 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 33 - 58   
 
§ 33 Ekonomikalender 2016 
§ 34 Redovisning delegationsbeslut, anställningsbevis 
§ 35 Yttrande, laglighetsprövning gällande markköp Torsås 2:42 

 ”Lindhagen” 
§ 36 Yttrande, Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens 

uppsikt 
§ 37 Detaljplan Kroka 4:39 – festplatsen Djursvik 
§ 38 Frågor i samband med anläggande av våtmark 
§ 39 Åtgärdsplan till VA-planen 
§ 40 Reviderade kvalitetsdeklarationer  
§ 41 Vård- och omsorgsplan 2016 – 2019 
§ 42 Hyra externa lokaler, socialnämnden 
§ 43 Taxor och avgifter, socialnämnden 
§ 44 Redovisning medborgarförslag 
§ 45 Redovisning motioner 
§ 46 Medborgarförslag – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri 
§ 47 Revidering Allmänna Lokala ordningsföreskrifter, tekniska nämnden 
§ 48 Revidering Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås 

kommun 
§ 49 Budget och verksamhetsmål 2016 samt ekonomisk planering 2017- 
 2018, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 50 Gemensam informationssäkerhetssamordnare 
§ 51 Riktlinjer avseende tobak 
§ 52 Kommunledningen informerar 
§ 53 Anmälan beslut, Arbetsutskottet 2015-02-02,  

Personalutskottet 2015-02-09 
§ 54 Förändringar inom OPF, omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda 
§ 55 Rekrytering socialchef 
§ 56 Ställföreträdande kommunchef 
§ 57 Personaldagarna V 17, 2016 
§ 58 Godkännande av investering för ombyggnation av optisk sortering 
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KS § 33/16 
AU § 30/16   16/KS0021 
Ekonomikalender 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonom Torsten Karlsson redovisar förslag på ekonomikalender för 2016. 

 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
 
En fungerande ekonomistyrning förutsätter att det finns en utvecklad 
ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Ekonomistyrningens främsta uppgift är 
att signalera avvikelser så att organisationen så snabbt som möjligt ska kunna 
göra förändringar i verksamheten. 
 
Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av verksamhet och ekonomi inom 
sitt verksamhetsområde. Uppföljning ska ske på nivåer som tilldelats ett 
verksamhets- och ekonomiskt ansvar. Varje förvaltning ansvarar för 
kontinuerlig avrapportering till nämnden vid fastställda tidpunkter.  
 
Rapporteringen till nämnden utgör i sammanfattad form även underlag för 
avrapportering till central nivå. Ekonomiavdelningen ansvarar för föredragning 
och sammanställning av nedanstående ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 
 
Uppföljning ska ske i form av: 

 

 Delårsrapporten per den siste augusti och årsredovisning per den siste 

december till kommunfullmäktige. 

 Budgetuppföljning per den siste april till kommunstyrelsen.  

 Ekonomirapport per den siste februari, juni och oktober till kommunstyrelsen. 

Ekonomirapporten tas fram av ekonomiavdelningen för att få en snabb 

rapportering av det ekonomiska läget. 

 Målen och uppdragen följs upp i budgetuppföljning per den siste april, i 

delårsrapporten och i årsredovisningen. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 33/16, Ekonomikalender 2016 

Budgetprocess 
                                                                                                             
Kommunens budgetprocess innebär normalt att tyngdpunkten i det centrala 
budgetarbetet ligger på våren. Kommunfullmäktige i juni tar inte enbart beslut 
om ramar för den kommande treårsperioden, utan fastställer budgeten som 
helhet, inklusive taxor och avgifter samt skattesats.  
 
Höstens interna budgetarbete koncentreras till verksamhetsplanering och 
avstämning av eventuella förändrade förutsättningar. En av huvud-
anledningarna till att kommunfullmäktige tar beslut om kommande års budget 
redan i juni är att skapa förutsättningar för verksamheterna att knyta intern-
budgetarbetet till verksamhetsplaner och i det sammanhanget besluta om 
detsamma under senare delen av året.  
 
Det nya årets ekonomi skall finnas klar och inlagd i verksamhetssystemen per 
datum sista december så att nya året kan följa upp på relevanta siffror direkt 
från verksamhetsårets start. 
 

Tidplan 2016 
Personaldagar 
 
Vecka 17 Information till våra anställda om: 

- Styrmodell 
- Personalredovisning 
- Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 
- Nämndernas verksamhetsplaner och enheternas åtaganden 

 
Ekonomidagar 
 
2016-03-10 Bokslutsdagen. 

KS träffar nämndernas presidier, förvaltningschefer, ekonomer, fackliga 
företrädare, styrelseordförande och VD i TBAB/TFAB angående mål och 
resultat 2015 med verksamhets- och ekonomisk utblick 2016-2019. 
 

 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 50   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-02-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning § 33/16, Ekonomikalender 2016 

Budgetprocessen 
 

2016-02-22 Sista dag för nämnderna att lämna in underlag till reviderad budget 2016 m a a 
överskott i Bokslut 2015, drift- respektive investeringsbudget. 

2016-03-08 KSAU Beredning av ”Hantering av extra statligt stöd för att hantera 
flyktingsituationen 2016”. 
 

2016-03-22 KS Förslag till KF av ”Hantering av extra statligt stöd för att hantera 
flyktingsituationen 2016”. 
 

2016-03-31 Sista dag för nämnderna att lämna in beskrivning av det totala resursbehovet till 
budget 2017-2019 inklusive förslag till ändrade taxor/avgifter 2017. 
 

2016-april Volymrevidering 1; Ekonomiavdelningen gör avstämning och beräkning av 
förändrade budgetramar för grundskola (160215) förskola (160401) m a a 
befolkningsförändring i olika åldersgrupper i budget 2016. 

2016-04-05 KSAU budgetberedning, förslag m a a budgetförutsättningar i SKLs prognos 
160303.  
Mål, uppdrag och finansiella mål 2017.  
Total nettokostnadsram 2017(drift/inv.) lämnas till kommunchefen för 
tjänstemannaberedning och att i verksamheten förankra och föreslå fördelning 
mellan nämnderna. 
 

2016-04-11 Beslut om ”Hantering av extra statligt stöd för att hantera 
flyktingsituationen 2016”. 
 
 

2016-04-19 KSAU budgetberedning. Kommunchefen presenterar förslag till fördelning av 
nettokostnads-ram(drift/inv.) mellan nämnderna för KSAU. 
 

2016-05-10 KSAU föreslår, årsplan och budget 2017-2019 med förslag till fördelning av 
budgetramar till nämnderna, samt taxor, avgifter och skattesats 2017. 
 

2016-05-18 Cesam, samverkansmöte om KSAU:s förslag till årsplan och budget 2017-2019. 
 

2016-05-24 KS föreslår årsplan och budget 2017-2019 inklusive taxor, avgifter och 
skattesats 2017. 
 

2016-05-31 Ekonomiavdelningen sänder ut anvisningar för nämndernas 
internbudgetarbete 2017-2019. KS förslag till fördelning av budgetramar 
biläggs. 
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Fortsättning § 33/16, Ekonomikalender 2016 

2016-06-13 KF beslutar om årsplan och budget 2017-2019 inklusive taxor, avgifter och 
skattesats 2017. 
 

juni - 
september 

Nämndernas internbudgetarbete knutet till 
verksamhetsplanering och avstämning av eventuella 
förändrade förutsättningar skall utföras. 
 

2016-09-15 
 

Volymrevidering 2; Ekonomiavdelningen gör avstämning och beräkning av 
förändrade budgetramar 2016 för grundskola (160915) m a a ändrat elevantal 
och hemtjänst (160831). 

2016-09-16 Sista dag för nämnderna att lämna in förändrade budgetförutsättningar sedan 
KF-beslutet i juni om årsplan och budgetramar 2017-2019. 
Ekonomiavdelningen beräknar volymrevidering budgetramar 2017-2019 
 

2016-10-04 KSAU träffar nämndernas presidier och förvaltningschefer, styrelse-
ordförande/VD i TBAB/TFAB om förändrade budgetförutsättningar sedan 
KF-beslut i juni om årsplan och budgetramar 2017-2019. Förslag till 
volymrevidering budgetramar i årsplan och budgetramar 2017-2019. 
 

2016-10-18 KS, förslag till volymrevidering budgetramar i årsplan och budget 2017-2019. 
 

2016-11-01 
 

Volymrevidering 3; Ekonomiavdelningen gör avstämning och beräkning av 
förändrade budgetramar 2016 för förskola (161101) m a a ändrade volymer. 

2016-11-11 Sista dag för nämnderna att lämna in verksamhetsplaner 2017 inkl internbudget 
(siffermaterialet) till ekonomiavdelningen. 
 

2016-11-14 KF beslutar om volymrevidering budgetramar 2017-2019. 
 

2016-11-29 KS behandlar nämndernas verksamhetsplaner 2017. 
 

2016-12-05 KF fastställer nämndernas verksamhetsplaner 2017. 
 

2016-12-16 Senast den 16 december bör varje medarbetare känna till nämndens 
verksamhetsplan 2017 så att verksamheten kan drivas effektivt redan från 
början av verksamhetsåret. 
 

2017-01-15 
 

Volymrevidering 4; Ekonomiavdelningen gör avstämning och beräkning av 
förändrade budgetramar 2016 för hemtjänst (161231) m a a ändrade volymer. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 33/16, Ekonomikalender 2016 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Kommunstyrelsen 
 

2016-03-11 Sista dag för nämnderna att inlämna årsprognos och kommentarer till 
ekonomirapport februari. 
 

2016-03-22 KS, ekonomirapport per februari behandlas. 
 

2016-04-25 Ekonomiavdelningen sänder ut anvisningar för budgetrapport april till 
nämnderna. 
 

2016-05-12 Sista dag för nämnderna att lämna in ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
inklusive måluppfyllelse till budgetrapport april. 
 

2016-05-24 KS behandlar nämndernas budgetrapport per april. 
 

2016-08-15 Sista dag för nämnderna att inlämna årsprognos och kommentarer till 
ekonomirapport per juni. 
 

2016-08-30 KS behandlar nämndernas ekonomirapport per juni. 
 

 
Delårsrapport 
 

2016-06-09 Ekonomiavdelningen utsänder anvisningar för delårsrapport per den siste 
augusti. 
 

2016-09-16 Sista dag för nämnderna att inlämna verksamhetsberättelse till delårsrapport per 
den siste augusti. 
 

2016-10-04 KSAU, delårsrapport per den siste augusti. 
 

2016-10-18 KS, delårsrapport per den siste augusti. 
 

2016-10-19 Central samverkan om delårsbokslut och kompletteringar årsplan och budget 
2017-2019. 
 

2016-11-14 KF behandlar delårsrapport per den siste augusti. 
 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 33/16, Ekonomikalender 2016 

Årsredovisning/Bokslutsarbete 
 

2016-02-22 Sista dag för nämnderna att lämna in verksamhetsberättelse 2015. 
Verksamhetsberättelsen skall knyta an till de beslutade uppdragen i budget 
2015. Siffermaterial distribueras från ekonomiavdelningen under januari. 
Personalavdelningen skall upprätta personalekonomisk redovisning efter 
samråd med ekonomiavdelningen. 
Redovisning av genomförd internkontroll i enlighet med den gemensamma 
internkontrollplanen skall göras på särskild blankett. 
Sista dag för nämnderna att lämna in underlag till reviderad budget 2016 m a a 
överskott i Bokslut 2015, drift- respektive investeringsbudget. 

2016-03-08 KSAU, årsredovisning 2015 samt revidering av budget 2016 m a a bokslutet. 
 

2016-03-22 KS, årsredovisning 2015 samt revidering budget 2016 m a a bokslutet 2015). 
Förslag till KF av ”Hantering av extra statligt stöd för att hantera 
flyktingsituationen 2016”. 
Ekonomirapport per februari behandlas. 
 

2016-04-11 KF, årsredovisning 2015 samt revidering budget 2016 m a a bokslutet. 
 

2016-11-03 Ekonomiavdelningen utsänder anvisningar för bokslutsarbetet 2016. 
 

 
Noteras att Christofer Johansson, C inträder utan att delta i beslutet avseende 
ekonomikalender 2016, eftersom han inträtt under påbörjad behandling av 
ärendet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad ekonomikalender för 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad ekonomikalender för 2016. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 34/16 
AU § 31/16 16/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under december 2015 och januari 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis 
under december 2015 och januari 2016. 
 
Kommunchef Håkan Petersson: 
 

 IT-chef. Tillsvidare 2016-04-11. 

 Ekonomichef. Tidsbegränsat 2016-02-08 – 2017-01-31. 

 Förvaltningsekonom. Tillsvidare 2016-01-29. 
 
Vikarierande personalchef Krister Kronzell: 
 

 HR-administratör. Tidsbegränsat 2016-01-01 – 2016-09-30. 

 IT-tekniker. Tidsbegränsat 2016-01-22 – 2016-01-31. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings- 
     bevis under december 2015 och januari 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings- 
     bevis under december 2015 och januari 2016. 
-----   
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KS § 35/16 
AU § 32/16 
KS § 315/15 
AU § 365/15 
AU § 280/15 
AU § 221/14    15/KS0144  
Yttrande, laglighetsprövning gällande markköp, del av Torsås 
2:42 ”Lindhagen 318” 
  
Ärendebeskrivning  
 
Micael Nilsson, Torsås ägare till fastigheten Torsås 3:21 önskar få köpa del av 
fastigheten Torsås 2:42 ”Lindhagen 318”. Syftet är att göra en bilparkering nere 
vid tvärgatan för att slippa köra på den smala grusvägen mellan tomterna för 
att komma till sin fastighet. Ett staket kommer att sättas upp för att övrig 
biltrafik ska upphöra. 
  
Arealen är cirka 261 kvm 
.  
I detaljplanen framgår att hela området är planlagt för bostäder. Det är därför 
möjligt att sälja marken som bostadsmark. Befintlig VA-ledning verkar följa u-
området och befinner sig inte på den mark som önskas köpas.  
 
Kommunen äger marken som används som väg i området. Ingen snöröjning 
på vintern förekommer.  
 

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

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

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

Fortsättning 
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Fortsättning § 35/16, Yttrande, laglighetsprövning gällande 
markköp, del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 318” 
 
Arbetsutskottet föreslår 2015-12-01 kommunstyrelsen besluta:  
 
att avstå från att försälja del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 218” med motivering 
     att det i framtid kan bli svårighet att lösa tillgängligheten i området. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-12-14:  
 
att avstå från att försälja del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 218” med motivering 
     att det i framtid kan bli svårighet att lösa tillgängligheten i området. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-02-02 
 
Michael Nilsson har till Förvaltningsrätten överklagat kommunstyrelsens beslut 
2015-12-14.  
 
Yttrande till överklagan: 
 
Grannars synpunkter finns med i beslutsunderlaget men kan inte anses som 
avgörande i kommunstyrelsens beslut. I överklagan uttrycker Micael Nilsson 
att detta varit en avgörande faktor vilket således inte stämmer. Däremot så 
lades en stor vikt i beslutet att kommunen inte var intresserad att begränsa sin 
handlingsfrihet i tillgängligheten inom området.  
 
Kommunen anser även att om det finns omständigheter som gör situationen 
störande så är det en ordningsfråga. Finns det åtgärder som kommunen kan 
göra som markägare för att främja ordningen i området så skall dessa möjlig-
heter definitivt ses över. 
 
Torsås kommun hävdar således att det fattade beslutet att avstå från 
försäljning, med motiveringen att det i en framtid kan bli svårighet att lösa 
tillgängligheten i området, definitivt befinner sig inom kommunens rätt att 
besluta och att beslutet på bästa sätt främjar helheten i det kommunala 
uppdraget. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig bakom inlämnat yttrande gällande laglighetsprövning avseende 
     markköp på del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 318”. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 35/16, Yttrande, laglighetsprövning gällande 
markköp, del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 318” 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig bakom inlämnat yttrande gällande laglighetsprövning avseende 
     markköp på del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 318”. 
-----  
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KS § 36/16 
AU § 33/16 
AU § 362/15   15/KS0225 
Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt 
över nämnder och bolag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över nämnder och bolag. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna beslutade revisionsplanen.  
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt regleras i kommunallagen kapitel 6 1-3§§. 
Kommunstyrelsen har till uppgift att överblicka hela den kommunala 
förvaltningen. Enligt kommunallagen ska styrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas 
och företagens verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan 
ha inverkan på kommunens ekonomiska ställning samt hos kommun-
fullmäktige göra de framställningar som behövs. Styrelsen får från övriga 
nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver för att 
fullgöra sitt uppdrag. 
 
Revisionsfråga: 
Utövar kommunstyrelsen en ändamålsenligt uppsiktsplikt över nämnder och 
bolag? 

 
Revisionell bedömning 

 Bedömer att kommunstyrelsen endast till delar utövar en ändamålsenlig 
uppsikt av nämndernas och bolagens verksamhet. 

 Anser att kommunstyrelsen i större utsträckning borde reagera på den 
information som ges från nämnderna. I protokollen saknas ofta 
kommunstyrelsens övervägande, såväl vid konstaterade avvikelser som vid 
bristfälliga förklaringar och analyser. 

 Bedömer att underlagen för att följa upp och analysera nämndernas mål 
och kvalité behöver utvecklas. 

 Bedömer att det finns rutiner för att löpande ha uppsikt över den 
ekonomiska utvecklingen, men att rapporteringen kan utvecklas genom 
tydligare kopplingar och analys avseende innebörden av volymmässiga 
förändringar och andra kostnadsdrivande faktorer. 

 Bedömer att det centrala resursfördelningssystem som kommer att 
tillämpas från och med är 2016 bidrar till ökad transparens och en 
utveckling av ekonomistyrningen. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 36/16, Revisionsrapport - Granskning av 
kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag 
 

 Anser att det för investeringsverksamheten behöver skapas rutiner och 
anvisningar som ger ett underlag för att systematiskt följa större 
investeringsprojekts utveckling under projekttiden till färdigställande. 

 Bedömer att tillämpad styrmodell ger en tydlighet för de övergripande 
processerna. Det är i sammanhanget en brist att bolagen inte fullt ut har 
implementerats i styrmodellen. 

 Bedömer att ägardirektiven i bolagen behöver ses över. 

 Konstaterar att kommunstyrelsen behöver upprätta en rutin för att i 
enlighet med kommunallagen pröva om bolagens verksamhet bedrivits 
enligt ändamålet och de kommunalrättsliga principerna. 

 Bedömer att det finns bra rutiner för att redovisa beredningsläget och 
verkställighet av kommunfullmäktige och kommunstyrelsens fattade beslut, 
samt beredningsläget för motioner och medborgarförslag. Det finns rutiner 
för att följa upp statusen på arbetet med internkontrollplaner. 

 Bedömer att kommunstyrelsen skapat rutiner för att löpande följa den 
ekonomiska utvecklingen, men att rutinerna för att utöva uppsikt över mål- 
uppfyllelse och verksamheternas kvalité behöver utvecklas. 

 Anser att kommunstyrelsen i större utsträckning borde reagera på den 
informations som ges från nämnderna, alternativt öka spårbarheten i 
protokollen avseende vilka övervägande kommunstyrelsen gör. 

 Bedömer att det finns ett utrymme för kommunstyrelsen är aktiv i 
prioriteringar inom det finansiella området. Detsamma gäller även den 
löpande uppföljningen. 

 Anser att uppsikten skulle stärkas av att hela kommunstyrelsen i större 
utsträckning, i särskilt kritiska frågor, får möta nämndpresidium, eller i 
förekommande fall bolagsrepresentanter. 

 Bedömer att kommunstyrelsens roll avseende uppsiktsplikten är tydlig. 
Kommunstyrelsen bör dock säkerställa att möten för dialog och 
information sker i tillräcklig omfattning med nämndernas representanter. 

 
Rekommendationer 

 Rekommenderar kommunstyrelsen att överväga att lyfta styrprinciperna till 
ett separat dokument som efter beredning underställs kommunfullmäktige 
för beslut. 

 Rekommenderar att i bolagets ägardirektiv ställa krav på att bolaget i sin 
förvaltningsberättelse redovisar hur man tillgodosett ändamålet och att 
verksamheten bedrivits enligt de kommunalrättsliga principerna. 
Rekommenderar även att genomföra riskanalyser av bolagens verksamhet 
och ekonomi. Regelbundet ser over de ekonomiska målen samt i övrigt 
ägardirektivens utformning och tillämpning. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 36/16 Revisionsrapport - Granskning av 
kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag 
 

 För en stärkt uppsikt över bolagen rekommenderas att överväga möjlig-
heten att tillämpa samma ekonomi- och personalsystem i kommun-
koncernen. 

 
Svar önskas från kommunstyrelsen senast 2016-01-22 med redogörelse för 
åtgärder med anledning av rapporten. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-12-01:  
 
att uppdra åt kommunchefen att tillskriva revisionen om uppskov på svarstiden 
     samt 
 
att upprätta ett svar med redogörelse för åtgärder, med anledning av rapporten. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-02-02 
 
Kommunchefen har till revisionen lämnat in en hemställan daterad 2015-12-03 
om uppskov att lämna in svar till senast 2016-02-26. 
 
Yttrande till revisionen: 
 
Kommunstyrelsen delar PwC bedömning att styrelsen kan bli bättre på att 
utöva sin uppsiktsplikt.  
Att beakta i detta yttrade är att det under senare delen av verksamhetsåret 2015 
i sammanhanget genomförts vissa förbättringsåtgärder. Numera återkommer 
regelbundet en del ärenden i kommunstyrelsen som ingår i uppsiktsplikten. Det 
gäller till exempel ekonomisk rapportering, uppföljning och prognoser. Idag 
begär kommunstyrelsen, av de nämnder som till exempel redovisar ett utfall 
som negativt avviker mot budget, en återrapportering vid ett kommande 
sammanträde med uppgift om orsak till utfallet och vilka åtgärder nämnden 
avser att vidta. Rapporteringen kommer fortsätta att utvecklas vidare genom att 
tydligare lyfta fram det som är mest kritiskt för den ekonomiska utvecklingen 
och särredovisa dessa poster.  

 

Vidare kommer styrprinciperna att redovisas i ett separat dokument som efter 
beredning underställs kommunfullmäktige för beslut.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 36/16 Revisionsrapport - Granskning av 
kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag 
 
I kommunstyrelsens uppdrag ingår även att följa upp de övergripande målen 
vilket sker i strukturerad form varje tertial. Även här kan kommunstyrelsen 
utföra sin uppsiktsplikt på ett tydligare sätt genom att begära en förstärkt 
återrapportering av de nämnder som har dålig måluppfyllelse. 
 
För investeringsverksamheten kommer att skapas rutiner och anvisningar för 
att systematiskt följa upp större investeringar under projekttiden till färdig-
ställande. 
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen även uppsiktsplikt över de 
kommunala bolagen. Ägardirektiv kommer att ses över och bland annat 
kommer krav att ställas på bolaget att redovisa i sin förvaltningsberättelse hur 
man tillgodosett ändamålet. 
 

Yrkande och proposition 
 
Kent Freij, SD med instämmande av Mona Magnusson, M och Roland 
Swedestam, S yrkar att vid varje sammanträde som kommunstyrelsen har, ska 
socialförvaltningens och bildningsförvaltningens chef närvara och lämna 
information om vad som är aktuellt i respektive nämnd. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkommen revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens 
     uppsikt över nämnder och bolag, 
 
att godkänna kommunchefens svar på revisionsrapporten samt  
 
att kommunchefen redovisar svaret på revisionsrapporten till kommun- 
     fullmäktige, 
 
att vid varje sammanträde som kommunstyrelsen har, ska socialförvaltningens,  
     bildningsförvaltningens samhällsbyggnadschef närvara och lämna  
     information om vad som är aktuellt i respektive nämnd. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten samt godkänna svaret från kommunchefen – 
    Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och styrelser. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 36/16 Revisionsrapport - Granskning av 
kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera inkommen revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens 
     uppsikt över nämnder och bolag, 
 
att godkänna kommunchefens svar på revisionsrapporten samt  
 
att kommunchefen redovisar svaret på revisionsrapporten till kommun- 
     fullmäktige, 
 
att vid varje sammanträde som kommunstyrelsen har, ska chefen för 
     socialförvaltningen, bildningsförvaltningen och samhällsbyggnads- 
     förvaltningen närvara och lämna information om vad som är aktuellt i  
     respektive nämnd. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten samt godkänna svaret från kommunchefen – 
    Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och styrelser. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
Socialchef 
Bildningschef 
Samhällsbyggnadschef 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 50   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-02-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 37/16 
AU § 38/16   15/KS0206 
Detaljplan Kroka 4:39 – Festplatsen, Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder inom fastigheten 
samt att ta tillvara de kvalitéer för friluftsliv, sjöliv och befintliga kulturminnen 
som är positiva för Djursvik. 
 
Planen ska möjliggöra olika typer av bostadsbebyggelse. Platsens läge nära 
havet gör även att särskild hänsyn bör tas till risken för havsnivåhöjning och till 
hur dagvattenavrinning sker. Tillägget genomförs som ett utökat plan-
förfarande då strandskyddet till viss del kommer att upphävas. Förslaget strider 
inte mot översiktsplanens tänkta användning för området. 
 
Synpunkter bör lämnas skriftligen senast 2016-01-19 till samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-02-02: 
 
att ingen erinran föreligger på upprättad detaljplan Kroka 4:39 – Festplatsen, 
     Djursvik, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende upprättad detaljplan Kroka 4:39 
     – Festplatsen, Djursvik. 
-----  
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KS § 38/16 
AU § 39/16   14/KS0172 
Frågor i samband med anläggande av våtmark 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är på gång att skriva en överenskommelse med 
en fastighetsägare i Ilingetorp för att anlägga en våtmark där. 
 
Våtmarken ingår i projektet som kallas LOVA – Magasinering och fördröjning 
ett helhetsgrepp, som avslutats december 2015 men har blivit förlängt till 
oktober 2016. 
 
Frågor som samhällsbyggnadsförvaltningen vill ha svar på: 
 
1. Ska Torsås kommun stå för underhåll för all framtid på annans mark 

alternativt köpa in marken? 
2. Vem skriver på avtalet om kommunen ska stå för underhållet på marken? 
 
Ett förslag på överenskommelse föreligger där det framgår att kommunen står 
för ett visst underhåll. Våtmarken ger Torsås kommun ett större värde än 
markägaren får utav att ha en våtmark på sina ägor. Detta gör att frågorna är 
principiellt viktiga. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-02-02: 
 
att fortsätta bereda ärendet, därefter till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun inte ska stå för underhåll för all framtid på annans mark, 
 
att undertecknande av avtal görs av behörig firmatecknare, två i förening, 
 
att uppdra åt bygg- och miljönämnden, att upprätta ett förslag på lämplig 
     avtalstid. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 39/16 
AU § 40/16 
AU § 367/15   15/KS0075 
Åtgärdsplan till VA-planen, 2016 - 2025 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt Torsås kommuns översiktsplan och vattendirektivets åtgärdsprogram 
ska kommunen ta fram en plan för VA-hanteringen i hela kommunen. Arbetet 
påbörjades 2011 och finansierades delvis med LOVA-bidrag (lokala vatten-
vårdsprojekt). 
 
Syftet med en VA-plan är att skapa en långsiktigt hållbar dricksvatten-
försörjning och avloppsvattenhantering i hela kommunen. VA-planen ska bidra 
till kommunens tillväxt och utveckling samt skydd av miljön och människors 
hälsa. 
 
Målsättningen är också att skapa en förvaltningsövergripande och 
mellankommunal samsyn kring vatten och avlopp och att ta fram ett stöd för 
framtida beslut inom kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-25 att 
VA-planen ska genomföras som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. VA-
planen har varit föremål för samråd och utställning och är nu på väg att antas 
av kommunfullmäktige. 
 
En särskild åtgärdsplan med specificerade, tidsbestämda och kostnads-
beräknade åtgärder som avses genomföras under de närmaste åren ska tas upp 
i samband med VA-planens antagande. Åtgärdsplanen är tänkt att kunna 
revideras kontinuerligt och efter behov kan nya åtgärder läggas in i planen. De 
åtgärder som inte bedöms rymmas inom översiktsplanens tidsperspektiv på 
cirka tio år tas inte upp i åtgärdsplanen. 
 
Åtgärdsplanen har utarbetats inom samhällsbyggnadsförvaltningen och bygger 
på de förslag till åtgärder som finns i VA-planen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-12-01:  
 
att skicka förslag till åtgärdsplan till VA-planen på remiss till bygg- och 
     miljönämnden samt tekniska nämnden innan åtgärdsplanen antas av 
     kommunfullmäktige. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-02-02 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-12-15 § 81 att tillstyrka åtgärdsplanen för 
2016 - 2025. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 39/16, Åtgärdsplan till VA-planen 2016 - 2025 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2015-12-16 § 110 att tillstyrka åtgärdsplanen 
för 2016 – 2025. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta åtgärdsplan till VA-planen för 2016 – 2025. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta åtgärdsplan till VA-planen för 2016 – 2025. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 40/16 
AU § 42/16   15/KS0261 
Reviderade kvalitetsdeklarationer 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att säkerställa att de tidigare beslutade kvalitetsdeklarationerna efterlevs har 
en översyn gjorts där samtliga områdeschefer återigen tagit upp deklarationerna 
på sina respektive arbetsplatsträffar (APT-möten). För en utvärdering och se 
hur de stämmer överens med vad arbetsgruppen anser sig klara av/inte klarar 
av. 
 
En kvalitetsdeklaration är ett styrdokument som beskriver vad man kan 
förvänta sig när man använder kommunala tjänster. Deklarationerna kommer 
att i ett senare skede kompletteras med bilder och formgivning. Revidering av 
deklarationerna kommer att göras efter två (2) år. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-12-17 § 198 att föreslå kommunfullmäktige att 
anta upprättade förslag av reviderade kvalitetsdeklarationer för socialnämndens 
verksamhet samt att ge medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i uppdrag att 
slutföra arbetet med bilder och formgivning efter antagande av kvalitets-
deklarationerna.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättade förslag av reviderade kvalitetsdeklarationer för social- 
     nämndens verksamhet samt  
 
att ge medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i uppdrag att slutföra arbetet 
     med bilder och formgivning, efter antagande av kvalitetsdeklarationerna.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättade förslag av reviderade kvalitetsdeklarationer för social- 
     nämndens verksamhet samt  
 
att ge medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i uppdrag att slutföra arbetet 
     med bilder och formgivning, efter antagande av kvalitetsdeklarationerna.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 41/16 
AU § 43/16   15/KS0260 
Vård- och Omsorgsplan 2016 - 2019 
 
Ärendebeskrivning 
 
En arbetsgrupp bestående av socialnämndens arbetsutskott, socialchefen, en 
representant för kommunala pensionärsrådet (KPR) och en representant från 
rådet för funktionshinderfrågor (RFH) har gjort en översyn av Vård- och 
Omsorgsplanen.  
 
Socialförvaltningens ledningsgrupp har haft planen för överseende och 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-12-17 § 196 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna och anta det reviderade förslaget av Vård- och Omsorgsplan 2016 – 
2019.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta reviderat förslag av reviderad Vård- och Omsorgsplan 
     2016- 2019.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta reviderat förslag av reviderad Vård- och Omsorgsplan 
     2016- 2019.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 42/16 
AU § 44/16   16/KS0026 
Hyra externa lokaler, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen har under en längre tid sökt nya lokaler utifrån olika 
personalgruppers behov. Dessa behov har dock inte kunnat lösas inom 
kommunens eller Torsås Fastighets AB:s fastighetsbestånd. 
 
Socialförvaltningen i Torsås kommun är för närvarande en växande förvaltning 
till stor del beroende på det ökande antalet ensamkommande barn som anvisas 
till kommunen. Detta innebär att både individ och familjeomsorgen samt 
integrationsverksamheten, vilka tillsammans med arbetsutvecklingsenheten 
Vågen utgör en gemensam organisation inom socialförvaltningen från års-
skiftet. För att klara den ökande arbetsbelastningen samt kunna upprätthålla 
gällande lagstiftning, innebär ökat behov av kontorslokaler. Vidare har 
Sydostjouren nyligen startat upp sin verksamhet. 
 
Förvaltningens tre (3) biståndshandläggare sitter tillsammans med en 
områdeschef för närvarande i lokaler i fastigheten Bryggare i Bergkvara. Dessa 
lokaler är inte anpassade för att kunna ta emot besök, vidare finns det brister 
utifrån sekretesskrav. Enligt Torsås Fastighets AB ska en ombyggnad för att 
uppfylla sekretesskraven uppgå till cirka 100 000 kronor. 
 
Externa lokaler hyrs även på Karlskronavägen 1 i Torsås. I dessa lokaler finns 
personal från boendestöd, familjeresurs och omsorgspedagog missbruk, totalt 
nio (9) medarbetare. Lokalerna har stora brister vad gäller arbetsmiljön. 
 
Externt avtal har tecknats med Svenska kyrkan avseende kontorslokaler i 
sockenstugan i Söderåkra för den administrativa personalen inom integrations- 
enheten, totalt fem (5) medarbetare. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-01-19 § 6 att föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna att ett hyresavtal tecknas avseende kontorslokaler på Norra 
Tångvägen 3 i Torsås. 
 
Fastighetsägaren har erbjudit sig att teckna ett treårigt hyresavtal omfattande 
hela lokalen, tio (10) stycken kontorsrum samt konferensrum mot en kostnad 
av 257 000 kronor per år exklusive värme vilket motsvarar en kallhyra på 824 
kronor per kvadratmeter.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 42/16, Hyra externa lokaler, socialnämnden 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-02-16 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar från ett möte med ägaren till 
fastigheten Torsås 56:11 samt redovisar en kostnadskalkyl samt ett köpeavtal 
avseende förvärv av fastigheten Torsås 56:11. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor och 
     kommunchef Håkan Petersson att underteckna erforderliga avtal enligt 
     redovisat köpeavtal. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att förvärva fastigheten Torsås 56:11 enligt redovisat köpeavtal. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 43/16 
AU § 45/16   15/KS0129 
Taxor och avgifter 2016, omsorgstaxa inom äldre- och 
handikappomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen föreslår i 2016 års taxa en generell avgiftshöjning på 2,5 
procent.  
Avgiften för kost föreslås oförändrad i avvaktan på eventuella förändringar i 
kommunens kostorganisation som följd av den under hösten 2015 genomförd 
kostutredning. 
Torsås Bostads AB:s hyreshöjning kommer att gälla från 2016-04-01 och beslut 
finns att socialnämnden ska följa deras hyresjustering inom särskilt boende, 
varför förvaltningen föreslår att taxorna gäller perioden 2016-04-01 –  
2017-03-31. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-01-19 § 8 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna och fastställa omsorgstaxa inom äldre- och handikappomsorgen för 
perioden 2016-04-01 – 2017-03-31.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa omsorgstaxa inom äldre- och handikappomsorgen 
    för perioden 2016-04-01 – 2017-03-31.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa omsorgstaxa inom äldre- och handikappomsorgen 
    för perioden 2016-04-01 – 2017-03-31.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 44/16 
AU § 48/16    16/KS0027  
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2016-02-01  
 
Ärendebeskrivning 
  
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2016-02-01.  
 
1. Bergkvara centrum, 13/KS0075, Lilian Kronmar och Nils-Olof Petersson, 

Torsås.  
2. Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot centrum, 14/KS0029, 

Margareta Kus, Torsås. 
3. Förbjud fyrverkerier alla dagar på året, 15/KS0020, Jan-Erik Persson, 

Torsås.  
4. Medborgarkontor i före detta posthuset, 15/KS0047, Ulf-Peter Rosenblad, 

Torsås.  
5. Praktikplatser, 15/KS0089, Anita Petersson, Torsås. 
6. Lekplats i hyresområdet på Malmen, 15/KS0134, Ulf-Peter Rosenblad, 

Torsås samt hyresgäster.  
7. Överta skötseln av rondellen i Söderåkra, 15/KS0156, Jan-Erik Persson, 

Torsås. 
8. Nya broräcken till bro i Ilingetorp, 15/KS0161. 
9. Stäng av Ekbacksvägen för motorfordonstrafik, 15/KS0162, Jan-Erik 

Persson, Torsås. 
10. Strategi för fiberutbyggnad, 15/KS0177, Exa Axelsson, Bergkvara. 
11. Integrera bibliotek i de sammanbyggda kommunhusen, 15/KS0246, Ulf-

Peter Rosenblad, Torsås. 
12. Stäng av Ekbacksvägen för motorfordon, 15/KS0257, Jan-Erik Persson, 

Torsås. 
13. God man till ensamkommande flyktingar, 15/KS0259, Jens Johansson, 

Bergkvara. 
14. Muddring i Bergkvara småbåtshamn, 16/KS0017, Leif Lindberg, 

Bergkvara. 
15. Köp in så kallad ”hansabräda” alternativt en ”KTH Rescue”, 16/KS0019, 

Johan Hellborg, Bergkvara.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta:  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2016-02-01.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning 44/16, Redovisning av motioner under 
handläggning till och med 2016-02-01 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2016-02-01.  
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 45/16 
AU § 49/16   16/KS0028 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2016-02-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2016-02-01. 
 
1. Minska lärarnas administration, 13/KS0056, Margareta Ohlin och Lina 

Milesson, FP. 
2. Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri, 15/KS0053, Sverigedemokraterna. 
3. Rabatt för pendlare, 15/KS0076, Lisa Bondesson, S. 
4. Problem med kajor, 15/KS0099, Sten Bondesson, S. 
5. Gullabo förskola, 15/KS0200, Eva-Kristina Berg, Frida Portin, Tony 

Schäfer, C. 
6. Ställplats för husbil på Norra Hamnplan i Bergkvara, 15/KS0250, 

Kristdemokraterna. 
7. Snabbt och stabilt bredband, 15/KS0252, Frida Portin, C. 
8. Uppsägning av avtalet med Länsstyrelsen/Migrationsverket angående 

ensamkommande barn, 15/KS0253, Sverigedemokraterna.  
  

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2016-02-01. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2016-02-01. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 46/16 
AU § 50/16 
AU § 147/15 
AU § 68/15 
KF § 19/15   15/KS0053 
Motion – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri 
 
Ärendebeskrivning 
 
Martin Kirchberg, Kent Freij, Per Olov Vickius, Per-Olov Karlsson, Janita 
Kirchberg och Nicklas Thorlin samtliga Sverigedemokraterna efterhör i en motion 
om att Torsås kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför 
ordningsföreskrifter om tiggeri med lydelsen: ”Polismyndighetens tillstånd krävs för 
insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en 
tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamling skall ske i 
samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd”. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-02-09: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-03: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri till  
     kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från arbets- 
utskottets beslut innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klaras inte tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-
styrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-05 
 
Kommunchef Jan Darrell lämnar en beskrivning av regelverket samt redovisar 
jurist Kristiina Kosunen Eriksson och Polismyndighetens remissvar. 
 
Ordningsstadgan kan kompletteras på sådant sätt som motionärerna föreslår 
men ordalydelsen ”… insamling av pengar i bössor eller liknande…” ersätts av ”aktiv 
penninginsamling i bössor eller liknande…”. 
 
Det bör framgå vilka offentliga platser som omfattas. Kvartersmark utanför 
butiker utgör inte offentlig plats. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 46/16, Motion – Lokala ordningsföreskrifter om 
tiggeri 
 
Effekten av ett tillägg i ordningsföreskriften måste bedömas utifrån hur de 
personer som idag upplevs tigga motsvarar villkoret på att vara ”aktiva” samt 
vilken offentlig plats som avses. 
 
Enligt begäran från Martin Kirchberg, SD ajourneras sammanträdet mellan 
11.05 – 11.08 innan arbetsutskottet återupptar förhandlingarna. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-05: 
 
att motionen – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri besvaras i samband med  
     att en översyn görs av Torsås kommuns ordningsföreskrifter. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-02-02 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar förslag på revidering av Ordnings- 
föreskrifter för Torsås kommun gällande insamling av pengar: 
 
§ 16 Insamling av pengar 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig 
allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamling skall ske i 
samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Kent Freij, SD yrkar bifall till Sverigedemokraternas motion – Lokala 
ordningsföreskrifter om tigger. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar avslag på Sverigedemokraternas motion – Lokala 
ordningsföreskrifter om tigger med hänvisning till att det ger ingen önskad 
effekt samt att föreningarna kommer att avgiftsbeläggas i samband med 
insamling av pengar i bössor. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Kent Freij, SD yrkande och 
Henrik Nilsson Bokor, S avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat 
enligt Henrik Nilsson Bokor, S avslagsyrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Henrik Nilsson Bokor, S avslagsyrkande och 
nej = enligt Kent Freij, SD yrkande avges 4 ja-röster och 1nej-röst. Hur var 
och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Arbetsutskottet har 
sålunda beslutat enligt Henrik Nilsson Bokor, S avslagsyrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 46/16, Motion – Lokala ordningsföreskrifter om 
tiggeri 
 

Omröstningslista nummer 1   
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S  X   

Mona Magnusson M   X     

Christofer Johansson C Sten Bondesson, C X    

Martin Kirchberg SD Kent Freij, SD   X   

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 4 1   

 
Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri hänvisning till att 
    det ger ingen önskad effekt samt att föreningarna kommer att avgifts- 
    beläggas i samband med insamling av pengar i bössor, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-02-16 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar bifall till Sverigedemokraternas motion – Lokala 
ordningsföreskrifter om tigger. 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Martin Kirchberg, SD yrkande och 
Mona Magnussons, M med fleras yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri hänvisning till att 
    det ger ingen önskad effekt samt att föreningarna kommer att avgifts- 
    beläggas i samband med insamling av pengar i bössor, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 46/16, Motion – Lokala ordningsföreskrifter om 
tiggeri 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Reservation 
 
Martin Kirchberg, SD och Kent Freij, SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 47/16 
AU § 51/16   15/KS0220 
Revidering Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter för Torsås 
kommun, kommunala badplatser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden har beslutat att från och med 2006 ska badplatserna Fulvik, 
Badudden. Dalskär och Iglasjön vara fullt utrustade kommunala badplatser. 
 
I § 3, 1 b) i de Allmänna Lokala Ordningsföreskrifterna för Torsås kommun 
står det att badplatserna Skäppevik och Södra Kärr är av kommunen 
underhållna anläggningar som rör friluftsliv. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-10-06 § 69 att föreslår kommunfullmäktige 
revidera de Allmänna Lokala Ordningsföreskrifterna för Torsås kommun 
genom att stryka badplatserna Skäppevik och Södra Kärr i § 3, punkt 1 b). 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidera de Allmänna Lokala Ordningsföreskrifterna för Torsås kommun 
     genom att stryka badplatserna Skäppevik och Södra Kärr i § 3, punkt 1 b). 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att revidera de Allmänna Lokala Ordningsföreskrifterna för Torsås kommun 
     genom att stryka badplatserna Skäppevik och Södra Kärr i § 3, punkt 1 b). 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 48/16 
AU § 52/16   16/KS0030 
Revidering Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter för Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar ett förslag på revidering av de 
Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter för Torsås kommun. 
 
Förändringar i föreskriften: 
 
§ 3 
1 b) anläggningar för rörligt friluftsliv såsom badplatser som Skärgöl, Fulvik, 
Badudden i Bergkvara och Dalskär, parker och grönområde, motionsspår, 
vandringsleder, småbåtshamn. 
 
§ 15 Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
Kompletteras med att Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor när 
eldningsförbud råder samt på kyrkogårdar. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna revideringen av Allmänna Lokal Ordningsföreskrifter för Torsås 
     kommun, 
 
att inlämna till Länsstyrelsen Torsås kommuns Allmänna Lokala Ordnings- 
     föreskrifter, för granskning och godkännande.  
 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna revideringen av Allmänna Lokal Ordningsföreskrifter för Torsås 
     kommun, 
 
att inlämna till Länsstyrelsen Torsås kommuns Allmänna Lokala Ordnings- 
     föreskrifter, för granskning och godkännande.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 37 av 50   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-02-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 49/16 
AU § 54/15    15/KS0056  
Budget och verksamhetsmål 2016 samt ekonomisk planering 
2017 – 2018, Kalmarsunds Gymnasie-förbund 
  
Ärendebeskrivning  
 
Från Kalmarsunds Gymnasieförbund föreligger budget och verksamhetsmål 
2016 samt ekonomisk planering 2017 – 2018 samt styrelsens beslut 2015-11-19 
§ 91, att godkänna upprättat förslag till budget och verksamhetsmål 2016 samt 
ekonomisk planering 2017 – 2018. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera upprättat förslag till budget och verksamhetsmål 2016 samt  
     ekonomisk planering 2017 – 2018 för Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättad budget och verksamhetsmål 2016 samt den  
     ekonomiska planering 2017 – 2018 för Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 38 av 50   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-02-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 50/16 
AU § 58/16   16/KS0015  
Gemensam informationssäkerhetssamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
År 2008 inledde kommunerna, Landstinget och Regionförbundet ett 
gemensamt arbete kring informationssäkerhet. I takt med att fler digitala 
tjänster införs i samhället ökar risken för incidenter och därmed har 
informationssäkerheten kommit allt mer i fokus.  
 
Arbetet som inleddes 2008 har förändrats och handlar numera om att i ännu 
högre grad säkra att rätt information finnas tillgänglig för rätt person i rätt tid. 
Informationen ska hanteras med dess krav på sekretess, tillgänglighet, riktighet 
och spårbarhet. 
 
Gällande avtal mellan kommunerna, Landstiget och Regionförbundet löper ut  
2016-04-01 och frågan om förlängning alternativt nytt avtal har diskuterats det 
senaste året. Vid kommunchefsmötet 2015-12-11 kom vi fram till att tio (10) 
kommuner vill fortsätta att samverka kring informationssäkerhet och att det 
sker genom avtal mellan berörda kommuner och Regionförbundet.  
 
Borgholm, Mörbylånga och Landstinget ingår inte fortsättningsvis i det 
gemensamma arbetet med informationssäkerhetsfrågor. 
Avtalet tecknas att gälla fram till och med 2018-12-31, med sex månaders 
möjlig uppsägningstid vid varje halv- och helårsskifte. 
 
Det gemensamma arbetet inriktas på: 

 Stöd med omvärldsbevakning och kompetenshöjning – vad finns bakom 
hörnet. 

 Verksamhetsplanering, med mål, åtgärder och aktiviteter utformas utifrån 
omvärldsbevakningen. 

 
Ett förslag till avtal mellan Regionförbundet de tio (10) kommuner som har för 
avsikt att fortsätta samverka föreligger. Avtalet träder i kraft 2016-04-01 och 
bör vara tecknat senast i februari 2016. Regionförbundet önskar besked från 
kommunerna senast 2016-01-31. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat avtal gällande gemensam informationssäkerhets- 
     samordnare. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 50/16, Gemensam informationssäkerhets-
samordnare 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat avtal gällande gemensam informationssäkerhets- 
     samordnare. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
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KS § 51/16 
AU § 60/16   15/KS0046  
Riktlinjer avseende tobak 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riktlinjer avseende tobak antogs av kommunfullmäktige 2015-11-16 § 134. 
 
Vikarierande personalchef Krister Kronzell informerar om att det pågår inom 
förvaltningarna implementering av riktlinjerna avseende tobak. 
 
Riktlinjerna kompletteras med ett förtydligande där man får svar på några av de 
eventuella frågor som kan uppkomma vid implementeringen. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Kent Freij, SD yrkar att politikerna 
föregår med gott exempel och respekterar riktlinjerna avseende tobak. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla Mona Magnusson, M med fleras yrkande. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att politikerna föregår med gott exempel och respekterar riktlinjerna avseende 
     tobak. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-02-16 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla Mona Magnusson, M yrkande. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att politikerna föregår med gott exempel och respekterar riktlinjerna avseende 
     tobak. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 52/16   16/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Rivningslov Övraby 1:14/Söderåkra 6:1. 

 Samarbete arkiv. 

 Arkivcentrum, samverkan. 

 Sydarkivera. 

 Besök i Olofström angående modulbygge. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 
 

 Regionkommun 

 Arbetsförmedlingen, samverkan. 

 Projekt Möre-modellen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
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KS § 53/16   16/KS0016  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2016-02-02, Personalutskottet 2016-02-09. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna, anmälan. 
-----  
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KS § 54/16 
PU § 1/16 
PU § 60/15 
PU § 57/15 15/KS0232 
Förändringar inom OPF, omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personalchef Isak Högelius informerar om förändringarna inom OPF, 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda. 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL), utfästelse om Trygg PolitikerPension, kompensation till förtroendevalda 
för förlorad pensionsförmån samt fördelar med Trygg PolitikerPension 
föreligger. 
 

Personalutskottet beslutar 2015-11-10: 
 
att ärendet återkommer i personalutskottet 2015-12-08. 
 

Personalutskottets behandling 2015-12-08 
 
Pensionskonsult Magnus Larsson informerar om nytt förslag från Sveriges 
kommuner och landsting avseende pension för politiker inom kommun och 
landsting. 
 
Trygg PolitikerPension kan försäkra premier både för: 

 Pension på arvode. 

 Kompensation för förlust av tjänstepension. 

 Växling av arvode till pension. 
 
Förändringar i OPF-KL: 

 § 5 Pensionsavgifter. 

 § 6 Pensionsbehållning. 

 § 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension. 

 § 11 Efterlevandeskydd. 
 
Kommunen behöver göra följande: 

 Anta reviderad OPF-KL. 

 Anta utfästelsen. 

 Besluta om kompensationspremie för förlust av tjänstepension ska ingå. 

 Beslut om möjlighet till arvodesväxla eller ej. 

 Teckna avtal med försäkringsstrategi och försäkringsgivare. 
Fortsättning  
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Fortsättning § 54/16, Förändringar inom OPF, omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda 
 

Personalutskottet beslutar 2015-012-08: 
 
att notera informationen angående nytt förslag från Sveriges kommuner och  
     landsting avseende pension för politiker inom kommun och landsting, 
 
att till nästa personalutskott ha ett underlag klart innefattande 

 reviderad OPF-KL,  

 utfästelsen,  

 beslut om att kompensationspremie för förlust av tjänstepension ska ingå, 

 beslut om möjlighet till arvodesväxla eller ej, 

 avtal, som ska tecknas med försäkringsstrategi och försäkringsgivare. 
 

Personalutskottets behandling 2016-02-09 
 
Under senhösten 2013 kom ett förslag till nya bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) från Sveriges 
kommuner och landsting SKL. 
 
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser och 
innehållet är bland annat en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen 
har tjänat som utgångspunkter för utformningen.  
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena 
arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån 
anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom 
kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i 
övrigt. Men då de förtroendevalda inte är anställda kan de inte omfattas av 
samma avtal som gäller de anställda utan kommunen måste anta separata 
pensionsbestämmelser. 
 
En ambition från SKL och landsting är att likalydande bestämmelser för 
förtroendevalda ska gälla oavsett om den förtroendevalda har uppdrag hos 
kommun eller landsting/region. 
 
Torsås kommun antog i början av 2015 OPF-KL. 
 
Sedan SKL:s förlag kom har en administrativt enklare lösning för att hantera 
ålderspensionsavsättningarna i OPF-KL kommit till stånd. När SKL lade fram 
sitt ursprungliga förslag fanns ingen färdig försäkringslösning för att hantera 
ålderspensionspremierna och enligt SKLs förslag skulle ålderspensionen tas 
upp som en pensionsbehållning (skuld) i kommunens balansräkning.  
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 54/16, Förändringar inom OPF, omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda 
  
Torsås kommun har sedan tidigare valt att till största delen försäkra 
pensionsåtagandena för de anställda och vill nu hantera de förtroendevaldas 
pensioner på samma sätt. Det blir enklare administration och den förtroende-
valda kan själva styra över sin pension.  
Andra fördelar är att i en försäkringslösning kan även premier för 
kompensation för förlorade pensionsförmåner och arvodesväxling hanteras. 
Frågan innefattar fyra olika beslut varav de tre sista är beroende av det första. 
 

1. Försäkringstrygga pensioner via Trygg PolitikerPension 
Formen och storleken på pensionsutfästelsen är den samma som i SKL:s 
förslag till OPF-KL, ändringen ligger i att kommunen väljer att teckna en 
försäkring för att trygga pensionsavgiften. Men för att kunna försäkrings-
trygga pensionen krävs att kommunen antar en något reviderad OPF-KL. 
Den reviderade OPF-KL (bilaga 1), Utfästelsen om Trygg PolitikerPension 
(bilaga 2). 
 

2. Kompensation för förlust av Tjänstepension 
Torsås kommun föreslås också fatta beslut om att förtroendevalda som gör 
förlust av tjänstepension ska ersättas med kompensationspremier för för-
lusten enligt SKL:s rekommendation i arbetsgivarnytt nr 28/2012 (bilaga 4) 
till Trygg PolitikerPension. 
Förslag till riktlinje i bilaga 3: Kompensation för förlorade pensions-
förmåner 
 

3. Arvodesväxling 
Vidare så föreslås beslut om att den förtroendevalde ska kunna stärka sin 
framtida pension genom att växla arvode mot pension. I så fall krävs att 
det skapas riktlinjer för detta på samma sätt som det gjorts för anställda. 
 

4. Besluta om förtroendevalda som har uppdrag i kommunens 
bolag ska omfattas av OPF-KL 
Enligt SKL:s förslag ska förtroendevald enligt 4 kap 1 § kommunallagen 
omfattas av OPF-KL. 
Kommunen måste besluta om även förtroendevald som har uppdrag i ett 
av kommunen ägt bolag och erhåller arvode från bolaget ska omfattas av 
OPF-KL och i så fall om samtliga förtroendevalda i bolaget ska omfattas 
av OPF-KL eller om det endast är de förtroendevalda i kommunens bolag 
som tillika har uppdrag enligt 4 kap 1 § kommunallagen som ska omfattas.  
 
I så fall måste även bolaget anta en reviderad OPF-KL. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 54/16, Förändringar inom OPF, omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda 

 
Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § kommunallagen 

Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i 

fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, 

förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt 

revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369). 

Personalutskottet föreslår 2016-02-09 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att försäkringstrygga OPF-KL via Trygg PolitikerPension och att godkänna 
     reviderat omställningsstöd och Pension för förtroendevalda (OPF-KL),  
     Kompensation för förlorade pensionsförmåner, Utfästelse av Trygg  
     PolitikerPension samt att det nya reglementet ska tillämpas fr.o.m. valet 
     2014, 
 
att ta fram riktlinjer för att de förtroendevalda ska kunna växla arvode till 
     pension, 
 
att uppdra åt kommunens bolag att anta motsvarande reglementen att omfatta 
     samtliga av deras förtroendevalda. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in till kommunfullmäktige 2016-03-14 personalsekreterare Carina 
     Johansson för en redovisning av ärendet. 
 

 föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att försäkringstrygga OPF-KL via Trygg PolitikerPension och att godkänna 
     reviderat omställningsstöd och Pension för förtroendevalda (OPF-KL),  
     Kompensation för förlorade pensionsförmåner, Utfästelse av Trygg  
     PolitikerPension samt att det nya reglementet ska tillämpas fr.o.m. valet 
     2014, 
 
att ta fram riktlinjer för att de förtroendevalda ska kunna växla arvode till 
     pension, 
 
att uppdra åt kommunens bolag att anta motsvarande reglementen att omfatta 
     samtliga av deras förtroendevalda. 
----- Sändlista Kommunfullmäktige, Personalsekreterare 
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KS § 55/16 
PU § 3/16   16/KS0039 
Rekrytering socialchef  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-09-22 § 219 att förorda controller Dan 
Sjöholm som förordnad socialchef under perioden 2015-10-01 till och med 
2016-12-31 samt att uppdra åt kommunchefen att slutförhandla med Dan 
Sjöholm. 
 

Personalutskottet föreslår 2016-02-09 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att påbörja rekrytering i egen regi av en ny ekonomichef till Torsås kommun, 
 
att upprätta ett nytt avtal med socialchef Dan Sjöholm med slutdatum 
     2016-08-31. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att påbörja rekrytering i egen regi av en ny ekonomichef till Torsås kommun, 
 
att upprätta ett nytt avtal med socialchef Dan Sjöholm med slutdatum  
     2016-08-31. 
-----   
Sändlista 
Personalchefen 

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 48 av 50   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-02-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 56/16 
PU § 4/15 16/KS0039 
Ställföreträdande kommunchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rollen ställföreträdande kommunchef har nuvarande VD Kent Frost haft i sin 
befattning som kommunens ekonomichef. Med anledning av att Kent Frost nu 
gått vidare i organisationen behöver det utses en ny ställföreträdande kommun-
chef. 
 

Personalutskottet föreslår 2016-02-09 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att utse samhällsbyggnadschef Martin Storm till kommunchefens ersättare i 
     form av ställföreträdande kommunchef. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse samhällsbyggnadschef Martin Storm till kommunchefens ersättare i 
     form av ställföreträdande kommunchef. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadschefen 
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KS § 57/16 
PU § 6/16   16/KS0040 
Personaldagarna under V 17, 2016 

 
Ärendebeskrivning 
 
Vikarierande personalchef Krister Kronzell informerar om pågående arbete 
med personaldagarna i april 2016. 
 
Förslag till programpunkter som diskuterades: 
 

 Implementering av ledar- och medarbetarskapspolicy, återkoppling. 

 Systematiskt kvalitetsarbete. 

 Verksamhetsplan och budget. 
 

Personalutskottet föreslår 2016-02-09 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att ställa sig bakom att personaldagarna ska genomföras under 2016.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-02-16 
 
Datum för personaldagarna: 
 

 2016-04-26, förmiddag. 

 2016-04-27, eftermiddag. 

 2016-04-28, förmiddag. 

 2016-04-28, kväll. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig bakom att personaldagarna ska genomföras under 2016.  
-----  
Sändlista 
Personalchefen 
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KS § 58/16   16/KS0034 
Godkännande av investering för ombyggnation av optisk 
sortering 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare – KSRR – förbundsdirektion har beslutar 
per den 2016-01-22 § 5 att projektera för ombyggnation av optisk sortering i 
vår avfallsanläggning MOSA. 
 
I den förprojektering som är genomförd prognostiseras att investeringsbehovet 
kan komma att överstiga den investeringsgräns där medlemskommunerna ska 
höras enligt Kalmarsundsregionens Renhållares förbundsordning § 5. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna ett investeringsutrymme enligt förbundsordningen upp till  
    30 mkr för investering i ombyggnation av optisk sortering. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
 
 

   
 

 
 
 
 
 


