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  Närvarande § 
Per-Olov Karlsson, SD ej tjänstgörande ersättare 60 – 82 

Staffan Kromnow, M ej tjänstgörande ersättare  60 – 82 

Frida Portin, Torsås Företagscentrum 60 

Thomas Danielsson, ekonomichef 60 – 82 

Dan Sjöholm, socialchef 61 – 62 

Lena Sandgren Swartz, bildningschef 61 – 62 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 61 – 62 

Carina Johansson, personalsekreterare 65 – 66 

Finn Jensen, ställföreträdande räddningschef 68 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 60 - 82  
 
§ 60 Verksamhetsplan 2016, Torsås Företagscentrum 
§ 61 Ekonomirapport per februari 2016 
§ 62 Aktuell information från respektive nämnden per februari 2016 
§ 63 Årsredovisning 2015/Bokslutsdispositioner 
§ 64 Kompletteringsbudget 2016 
§ 65 Gemensam facklig skrivelse om att få lämna blod på arbetstid 
§ 66 Översyn av bidrag till motionsaktiviteter sam riktlinjer för  
 kommande trivselpeng 
§ 67 Styrdokument inför och vid extraordinära händelser 
§ 68 Taxa för brandskyddskontroll 
§ 69 Redovisning delegationsbeslut, anställningsbevis 
§ 70 Markförsäljning Ragnabo 3:66 
§ 71 Bergkvara hamn 
§ 72 Framställan om ekonomiskt bidrag till evenemanget Skogens vatten 
§ 73 Arbetsordning, kommunfullmäktige, revidering 
§ 74 Riskklassning, deponier 
§ 75 Detaljplan, ny kommunikationsled 
§ 76 Asfaltering och uppsättning av stängsel på hamnområdet  
§ 77 Qunhua AB, investeringsbidrag 
§ 78 Avtal vuxenutbildning SFI samt Lärvux 
§ 79 Kommunledningen informerar 
§ 80 Olssonska fastigheten (handelshuset) 
§ 81 Anmälan beslut, Arbetsutskottet 2016-03-08, Personalutskottet  

2016-03-01, Centrala ledningsgruppen 2016-01-04, 2016-01-25,  
2016-02-11 

§ 82 Bostäder för ensamkommande barn 
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KS § 60/16   15/KS0183 
Verksamhetsplan 2016, Torsås Företagscentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetschef Frida Portin redovisar Torsås Företagscentrums 
verksamhetsplan för 2016. 

 
Företagsträffar 

 Lunchmöte två gånger per år. 

 Frukostmöte fyra gånger per år. 

 Afterwork två gånger per år. 

 Företagsgala en gång per år. 

 

Företagsinformation 

 Tryckt nyhetsbrev fyra gånger per år. 

 Månadsinfo till medlemmarna via e-post tio gånger per år. 

 Hemsida och facebook uppdateras minst en till två gånger i månaden. 

 Informationsbroschyr om Torsås Företagscentrums verksamhet. 

 Press tjugo reportage per år. 

 Annonser. 

 

Företagskurser och seminarier 

 Starta eget kurs.  

 Bokföringskurs. 

 Uppdragsutbildningar. 

 Seminarier. 

 

Företagshjälp och företagsbesök 

 

Företagsnätverk 

 Chefsnätverk. 

 Handel & Service. 

 Nytt nätverk. 

 

Medlemsrekrytering 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 60/16, Verksamhetsplan 2016, Torsås 
Företagscentrum 
 
Lobbying 
 
Administration 
 
Samarbetsparter 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 

att notera verksamhetsplan 2016 för Torsås Företagscentrum. 

-----  
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KS § 61/16   16/KS0010  
Ekonomirapport/Månadsuppföljning januari - februari 2016  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar månadsuppföljning för 
nämndernas budget januari – februari 2016, investeringar, personalkostnader 
samt sjukfrånvaro. 
 
Kommunstyrelsen 
Verksamheten följer budget. 
 
Bygg- och miljönämnden 
Verksamheten följer budget. 
Ett flertal sjukdomsfall. Svårt att rekrytera vikarier.  
 
Tekniska nämnden 
Verksamheten följer budget. 
Fakturering för första kvartalet skickas ut vecka 9. 
 
Socialnämnden 
I februari konstaterade avvikelser gentemot upprättad budget är att IFO:s 
placeringskostnader beräknas överstiga budget med cirka 1,5 mnkr. 
Ett överskott beräknas dock uppstå för de båda HVB-hemmen Hasselbacken 
och Allfargatan, nollresultat för socialförvaltningen totalt kan prognosticeras. 
                  
Bildningsnämnden: 
Prognos för helåret är; Ingen budgetavvikelse. 
Så tidigt som efter februari är det mest relevant att se på personalkostnaderna 
mot budget. 
Efter februari är det överskott mot budget med 342 tkr sammantaget alla 
ansvarsområden. 
 
Finansförvaltningen 
Skatteprognosen visar så här tidigt på året ingen förändring. 
Periodiseringen av statsbidragen är inte periodiserad ännu på grund av arbetet 
med årsredovisningen och revisioner. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari – februari 2016. 
-----  
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KS § 62/16 16/KS0072 
Aktuell information från respektive nämnd januari – februari 
2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-16 § 36 att vid varje sammanträde som 
kommunstyrelsen har, ska chefen för socialförvaltningen, bildnings-
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen närvara och lämna 
information om vad som är aktuellt i respektive nämnd. 
 

Redovisningen skall innehålla: 
1. Rapport om avvikelser mot budget nedbrutet i två positioner (gemensam 

punkt) 
2. Rapport om avvikelser i volym (gemensam punkt) 
3. Större händelser/pågående verksamhet (verksamhetsspecifik punkt) 
4. Hur väl fungerar det, måluppfyllelse (verksamhetsspecifik punkt) 
 

Samhällsbyggnadschef Martin Storm 
 
1. Tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden redovisar inga avvikelser 

mot budgeten. 
2. Tekniska nämnden redovisar ingen avvikelser i volym. Men bygg- och 

miljönämnden redovisar mindre tillsyn under 2016. 
3. Tekniska nämnden; Bergkvara reningsverk, överföringsledning, muddring 

småbåtshamnen, upphandling enskilda vägar, upphandling åtgärdsvals-
studie gång- och cykelväg, gatubelysning. 
Bygg- och miljönämnden; Detaljplan Djursvik, program ICA/Konsum, 
Bergkvara, enskilda avlopp, vattenvårdprojekt. 

4. Tekniska nämnden fungerar.  
Bygg- och miljönämnden är två av fem sjuka på miljö vilket innebär mindre 
tillsyn. 

 

Socialchef Dan Sjöholm 
 
1. Avvikelse 0. 
2. Volymförändringar; Hemtjänst –, Ensamkommande barn 0. 
3. Tillhandahålla arbetskläder, team för trygg hemgång, Implementering 

äldres behov i centrum påbörjas, e-Hälsa -nyckelfri hemtjänst –planerings-
verktyg Lapscare – byte till digitala larm, delning personalgrupp Söderåkra, 
förändringar chefsorganisation, utredning behov gruppboende, korttids-
boende LSS, kontorslokaler Apotekshuset, dokumentation lednings- och 
kvalitetssystem, Integration – ny lag kommunens ansvar för mottagande av 
nyanlända –moduler – komplettering projektansökan AMIF, Svårt LSS-
ärende. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 62/16, Aktuell information från respektive nämnd 
januari – februari 2016 
 
Bildningschef Lena Sandgren Swartz 
 
1. Budgetuppföljning februari 2016 förbrukat – 2,3 procent. 
Antal barn:  
Förskola 255 
Grundskola 703, Särskola 10, Asylskola 50, Totalt 763 elever. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från förvaltningscheferna avseende budget och på- 
    gående händelser i respektive nämnd. 
-----  
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KS § 63/16 
AU § 61/16 15/KS0198, 15/KS0118 
Årsredovisning 2015, Torsås kommun 
Bokslutsdispositioner 2015/2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
För elfte året i rad redovisar Torsås kommun ett överskott. Årets resultat 
uppgår till 11,8 mnkr, vilket är 7,1 mnkr bättre än budgeterat resultat. I en sund 
ekonomi ska det finnas ett överskott för investeringar. 

 
Med anledning av resultatet i bokslut 2015 föreslås beslut om vissa 
dispositioner. 
 

Bakgrund 

Riksdagen har beslutat om en extra ändringsbudget att ge kommunsektorn 9,8 
miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. För Torsås kommun innebar 
stödet 13 183 tkr. Av dessa har 1,1 miljoner intäktsfört 2015, och återstående 
del överförts till 2016. 
 
Torsås Bostads AB har behov av aktieägartillskott för att täcka behovet av 
fastighetsunderhåll. 
 
Torsås kommun har som finansiellt mål att begränsa nettokostnaderna till 
högst 98 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en 
konjunkturcykel. Målet innebär en resultatnivå på 7,3 mnkr för år 2015. 
 
I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk 
för hur kommuner och landsting ska sköta sin ekonomiska förvaltning. 
Där beskrivs bland annat att kommuner och landsting ska ha en 
god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och 
verksamhet. Reglerna för det så kallade balanskravet anger hur ekonomiska 
underskott ska beräknas och regleras. 
 
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet 
att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR).1 Denna reserv kan sedan användas för 
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att 
årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att 
tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra detta måste besluta 
om hur reserven ska hanteras som framgå av de riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige beslutat. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 63/16, Årsredovisning 2015, Torsås kommun, 
Bokslutsdispositioner 2015/2016 
 
Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar att migrationskostnader redovisas separat som 
utgifter i årsredovisningen samt att de ersättningar som erhålls från Migrations-
verket redovisas separat som intäkter. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att överlämna årsredovisningen för 2015 till de förtroendevalda revisorerna för 
     granskning.  
 

föreslå kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige besluta: 
 
Med anledning av resultatet i bokslut 2015 besluta om 
 
ett tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen disponera 1,1 mkr 
2015, periodisera 12,1 mkr till 2016, 
 
avsätta 1,5 miljoner till resultatutjämningsreserv, 
 
aktieägartillskott till Torsås Bostads AB med 3 mnkr, 
 
att aktieägartillskottet om 3 mnkr lämnas ut efter att Torsås Bostads AB 
     redovisat en plan över underhållsåtgärder, 
 
att migrationskostnader redovisas separat som utgifter i årsredovisningen samt 
 
att de ersättningar som erhålls från Migrationsverket redovisas separat som 
     intäkter. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-08-22 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar resultatet för 2015, 8,8 mnkr samt 
en kort sammanfattning över koncernredovisning, nämndernas avvikelse, 
finansförvaltning, utveckling skatter och bidrag samt investeringsbudget. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 48   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-03-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 63/16, Årsredovisning 2015, Torsås kommun, 
Bokslutsdispositioner 2015/2016 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med revidering att 
migrationskostnader redovisas separat som utgifter i årsredovisningen samt att 
de ersättningar som erhålls från Migrationsverket redovisas separat som 
intäkter tas bort från beslutet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Med anledning av resultatet i bokslut 2015 besluta om 
 
ett tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen disponera 1,1 mkr 
2015, periodisera 12,1 mkr till 2016, 
 
avsätta 1,5 miljoner till resultatutjämningsreserv, 
 
aktieägartillskott till Torsås Bostads AB med 3 mnkr, 
 
att aktieägartillskottet om 3 mnkr lämnas ut efter att Torsås Bostads AB 
     redovisat en plan över underhållsåtgärder. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 64/16 
AU § 62/16 15/KS0016 
Kompletteringsbudget 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
I kommunstyrelsens investeringsbudget 2015 finns anslaget 10 665 tkr. Av 
dessa medel har 763 tkr använts för: 
 

 Bredbandsutbyggnad, 185 tkr (kvar 315 tkr av totalt 500 tkr) 

 Datautrustning, 128 tkr 

 Exploateringsmark Kroka 4:39, 400 tkr 

 Markköp för Gullabo vattenverk, 50 tkr. 
 
Dessutom finns två anslag som inte använts: 
 

 Reparation Bergkvara hamn, 7 750 tkr 

 Kommunal ledningsplats, 2 307 tkr. 
 
Av de totalt anslagna medlen återstår 9 902 tkr. 
 
Driftbudget 
 
Av ett tilläggsanslag (AFA) på 1 800 tkr för underhållsarbeten på 
kommunhusen har använts 50 tkr, resterande medel bör överföras till 2016 då 
arbetet pågår efter årsskiftet. 
 
I kommunstyrelsens investeringsbudget 2015 finns anslaget 45 180 tkr. Av 
dessa medel har 10 195 tkr förbrukats. Från kommunstyrelsen, bygg- och 
miljönämnden, tekniska nämnden och socialnämnden har inkommit äskande 
om överföring av anslag till budget 2016, totalt 30 876 tkr. Enligt aktbilaga. 
 
Driftbudget 
 
Kommunstyrelsen erhöll ett tilläggsanslag (AFA) på 1 800 tkr för 
underhållsarbeten på kommunhusen, av detta använts 50 tkr, resterande medel 
önskas överföras till 2016 då arbetet pågår efter årsskiftet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 64/16, Kompletteringsbudget 2016 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunkommunfullmäktige besluta: 
 
att anslå i investeringsbudget 2016 enligt specifikation: 
     Kommunstyrelsen, 10 372 tkr 
     Bygg- och miljönämnden, 200 tkr 
     Tekniska nämnden 19 121 tkr 
     Socialnämnden, 1 183 tkr, 
 
att anslå i driftbudget 2016: 
     Underhållsarbete på kommunhusen, 1 750 tkr. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att nämnderna redovisar sina äskande om 
överföring till investeringsbudget 2016. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att till kommunfullmäktige redovisas en specifikation över nämndernas 
     äskande till investeringsbudget 2016. 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anslå i investeringsbudget 2016 enligt specifikation: 
     Kommunstyrelsen, 10 372 tkr 
     Bygg- och miljönämnden, 200 tkr 
     Tekniska nämnden 19 121 tkr 
     Socialnämnden, 1 183 tkr, 
 
att anslå i driftbudget 2016: 
     Underhållsarbete på kommunhusen, 1 750 tkr. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 65/16 
PU § 8/16 
PU § 2/16   16/KS0024 
Gemensam facklig skrivelse om att få lämna blod på arbetstid 

Ärendebeskrivning 
 
Pär Ahlgren, Vision, Ewa Wendell, Lärarnas Riksförbund, Henrik Palmgren 
Fysioterapeuterna, Lena Lindblad, Lärarförbundet, Barbro Martinsson, 
Kommunal och Erika Sandström, Sveriges arbetsterapeuter önskar gemensamt 
framställa om att Torsås kommun tillåter sina medarbetare att ge blod på 
arbetstid. 
 
Som bakgrund till detta är den brist på blod som ofta uppkommer och att det 
ses som ett gemensamt samhällsansvar att ge blod. 
 

Personalutskottet beslutar 2016-02-09: 
 
att uppdra åt vikarierande personalchef att kontakta Landstinget och när- 
     liggande kommuner för att inhämta deras syn på att ge blod på arbetstid. 
 

Personalutskottets behandling 2016-03-01 
 
Vikarierande personalchef Krister Kronzell informerar om blodgivning i 
Kalmar län. 
 
Den enklaste lösningen för blodgivning på arbetstid, är en blodbuss som tyvärr 
inte finns tillgänglig i länet. Vilket innebär att blodgivning måste ske på blod-
central. I länet finns dessa i Kalmar, Västervik och Oskarshamn. 
 
Bland länets kommuner tillämpar bland annat Kalmar och Vimmerby blod- 
givning på arbetstid, men det utnyttjas i mycket begränsad omfattning. Man får 
ersatt den tid som det tar att ge blod. 
 
Kvinnor kan lämna blod max tre gånger per år och män max fyra gånger på år. 
Själva proceduren, när man lämnar nästan en halvliter blod, tar tio minuter. 
Inklusive förberedelser och återhämtning blir totaltiden cirka en halvtimme. 
 

Personalutskottet beslutar 2016-03-01: 
 
att uppdra åt personalchefen att upprätta en skrivelse till blodcentralen där det 
     påtalas om längre öppettider. Redovisas till kommunstyrelsen 2016-03-22. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 65/16, Gemensam facklig skrivelse om att få 
lämna blod på arbetstid 
 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att personal som är blodgivare redovisar sina blodgivningsdatum och tid till 
     personalavdelning, så utgår en ersättning för en timme.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Personalsekreterare Carina Johansson föredrar ärendet. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M, med instämmande av Martin Kirchberg, SD yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att personal som är blodgivare redovisar sina blodgivningsdatum och tid till 
     personalavdelning, så utgår en ersättning för en timme. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KS § 66/16 
PU § 12/16   16/KS0063  
Översyn av bidrag till motionsaktiviteter samt riktlinjer för 
kommande trivselpeng 
 
Ärendebeskrivning 
 
Friskvård 
 
Inom Torsås kommun erbjuder vi alla anställda subventionerad friskvård, som 
uppgår till ett maxbelopp om 1 500 kronor per person och år. Vilken sorts 
friskvård väljer man själv. 
 
Massage subventioneras med halva kostnaden per tillfälle upp till det gällande 
maxbeloppet förutsatt att det inte använts till någon annan form av friskvård. 
 
Alla anställda inom Torsås kommun – även vikarier – som löser termins- eller 
årskort inom en förening som bedriver friskvårds- eller motionsaktiviteter för 
vuxna får tillbaka kostnaden upp till maxgränsen mot uppvisande av kvitto på 
erlagd avgift. 
Sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning som golf, segling, 
ridning och utförsåkning ersätts inte av kommunen. 
 

Trivselpeng 
 
Med start april 2016 införs en trivselpeng som är menad att öka trivseln och 
gemenskapen på arbetsplatsen inom varje arbetsgrupp. 350 kronor per person 
och år. 
 
Alla som arbetar i Torsås kommun är välkomna till föreningen Aktivs olika 
aktiviteter – även vikarier och timanställda, förtroendevalda, anställda i 
kommunala bolag och pensionerade före detta anställda i kommunen. 
 

Personalutskottet beslutar 2016-03-01: 
 
att uppdra åt vikarierande personalchef se över reglerna när det gäller 
     subventionerad friskvård samt upprätta riktlinjer gällande trivselpeng,  
 
att överlämna regler/riktlinjer för godkännande till kommunstyrelsen  
     2016-03-22. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 66/16, Översyn av bidrag till motionsaktiviteter 
samt riktlinjer för kommande trivselpeng 
 
Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Personalsekreterare Carina Johansson informerar om framtagen folder 
avseende friskvård och trivselpeng. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt vikarierande personalchef att upprätta reglerna/riktlinjer avseende  
     subventionerad friskvård samt trivselpeng, 
 
att överlämna regler/riktlinjer för godkännande till kommunstyrelsen  
     2016-04-26, 
 
att notera framtagen folder, avseende friskvård och trivselpeng. 
-----  
Sändlista 
Vikarierande personalchef  
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KS § 67/16 
AU § 89/16   15/KS0219  
Styrdokumentation inför och vid extraordinära händelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetssamordnare Erik Richardsen tillsammans med räddningschef Hans 
Erlandsson föredrar ärendet. 
 
Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete som ska bedrivas i 
kommunen under mandatperioden. En beskrivning av hur kommunen ska 
arbeta för att reducera eller ta bort risker, samt effektivisera krisberedskapen, 
med målet att kontinuerligt kunna bedriva samhällsviktig verksamhet. Syftet är 
vidare att beskriva hur kommunen avser att fullgöra de åtaganden som beskrivs 
i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. 
 
Mål och ambition: 

 Krisledningsnämnd 

 Risk- och sårbarhetsanalyser 

 Planering 

 Geografiskt områdesansvar 

 Utbildning och övning 

 Rapportering 

 Höjd beredskap. 
 
Till respektive verksamhet finns kopplat mål som ska uppfyllas. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta Styrdokument för Torsås kommun gällande lag  
     (206:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid  
     extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
 

Fortsättning 
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Kommunstyrelsen 2016-03-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 67/16, Styrdokumentation inför och vid 
extraordinära händelser 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta Styrdokument för Torsås kommun gällande lag  
     (206:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid  
     extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 68/16 
AU § 90/16   15/KS0145  
Taxa för brandskyddskontroll  
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar förslag på taxa för brandskydds- 
kontroll. 
 
För brandskyddskontroll gäller taxorna från 2016-04-01 i Torsås och 
Emmaboda från 2016-09-01. Detta är med anledning av att kommunerna inte 
får debitera moms vid myndighetsövning. 
 
Direktionen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås beslutar  
2016-03-07 att anta den nya taxan för brandskyddskontroll samt att överlämna 
den till respektive kommunfullmäktige för godkännande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att bjuda in ställföreträdande räddningschef till kommunstyrelsen 2016-03-22, 
      för en redovisning av taxan gällande brandskyddskontroll. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta samt föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och anta taxa för brandskyddskontroll att gälla från och med 
     2016-04-01. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Ställföreträdande räddningschef Finn Jensen redovisar förslag på taxa för 
brandskyddskontroll. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta taxa för brandskyddskontroll att gälla från och med 
     2016-04-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 69/16 
AU § 64/16 16/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under januari 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis 
under januari 2016. 
 
Vikarierande personalchef Krister Kronzell: 
 

 IT-tekniker. Tidsbegränsat 2016-02-01 – 2016-03-31. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings- 
     bevis under januari 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings- 
     bevis under januari 2016. 
-----   
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KS § 70/16 
AU § 67/16 15/KS0146  
Markförsäljning del av Ragnabo 3:28 (Ragnabo 3:66)       
      
Ärendebeskrivning 
 
Svensk Fastighetsförmedling har för kommunens räkning sålt del av 
fastigheten Ragnabo 3:28 (Ragnabo 3:66) i Bergkvara. 
 
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 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. 
 
Enligt ägare till fastighet Ragnabo 3:3 har stenmuren under lång tid visat 
gränsen mellan de båda fastigheterna. En överklagan föreligger från Bertil 
Aspenäs.  
  

Arbetsutskottet föreslår 2016-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att reducera köpeskillingen med 30 000 kronor för fördröjning av 
     byggnationen på grund av överklagande gällande inmätning av fastighets- 
     gränsen.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att reducera köpeskillingen med 30 000 kronor för fördröjning av 
     byggnationen på grund av överklagande gällande inmätning av fastighets- 
     gränsen.  
----- 
Sändlista Ägare till fastigheten Ragnabo 3:66, Ekonomiavdelningen 
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KS § 71/16 
AU § 69/16 16/KS0053  
Bergkvara hamn       
      
Ärendebeskrivning 
 
Gustav Bergman, AB Bröderna Höglund Teknik & Service har i ett mail 
daterat 2016-02-01 informerat om bolagets tuffa ekonomiska situation på 
grund av olika faktorer men framförallt på den vikande marknaden på de gods 
som hanteras. 
 
Förra året var ett rejält underskott och tendens för 2016 pekar åt samma håll 
vilket gör att en räddningsplan av bolaget som bedriver driften av hamnen 
upprättas. 
 
Som en del av räddningsplanen så föreslås att under 2016 sänka arrende- 
avgiften till 100 000 kronor. 
 
En process är i gång med att lägga ut hamnbolaget till försäljning. 
 
Christofer Johansson, C kommer inte att ställning till några beslut vid dagens 
sammanträde utan inväntar ett sammanträffande med sin partigrupp. 
  

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mats Olsson, KD yrkar att en 
arrendesyn gör av området samt avslår en sänkning av arrendeavgiften. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat om 
att en arrendesyn gör av området samt att avslå en sänkning av arrendeavgiften. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att en arrendesyn görs av området, 
 
att avslå framställan om en sänkning av arrendeavgiften.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 71/16, Bergkvara hamn 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att en arrendesyn görs av området, 
 
att avslå framställan om en sänkning av arrendeavgiften.  
----- 
Sändlista 
Gustav Bergman, AB Bröderna Höglund Teknik & Service 
Kommunchefen 
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KS § 72/16 
AU § 70/16 16/KS0056  
Framställan om ekonomiskt bidrag till evenemanget Skogens 
vatten       
      
Ärendebeskrivning 
 
Vattenrådet och kustmiljögruppen med sina medlemmar kommer 2016-09-16 
att arrangera ett event som kallas Skogens vatten. 
 
Arrangemanget kommer att hållas i Gullabo bygdegård (Petamåla bygdegård). 
Själva arrangemanget handlar om skogens vatten som en del av allas vårt 
vatten. Tidigare har vattensamling 2012 genomförts i samma anda. Syftet är att 
lyfta kunskapen om vad och vilka åtgärder man kan genomföra i ett område 
där skogen är dominerande. 
 
En heldag avsätts i Gullabo bygdegård. Här kommer teori blandas med 
praktiska uppgifter. Arrangemanget är ett samarrangemang med Bruatorpsån, 
Grisbäcken och Brömsebäckens vattenråd, Torsås kustmiljögrupp, Ostkustens 
vattensamling, Torsås kommun, Kalmar kommun LRF, Södra och 
Kalmarsundskommissionen. 
 
Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäckens vattenråd gör en framställan om 
ett ekonomiskt bidrag på 5 000 – 10 000 kronor till evenemanget Skogens 
vatten. 
 
De ideella föreningarna Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäckens 
vattenråd och Torsås kustmiljögrupp medfinansierar eventet med vardera 
5 000 kronor. En framställan har även gjorts till Swedbank samt att Södra står 
för kostnaden för tre (3) föreläsare. Utöver detta ingår arbetstid och planering 
från samarbetspartnerna. 
 
Eventet beräknas kosta 25 000 kronor.  
  

Arbetsutskottet föreslår 2016-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja framställan om ett ekonomiskt bidrag på 10 000 kronor till  
     evenemanget Skogens vatten. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 72/16, Framställan om ekonomiskt bidrag till 
evenemanget Skogens vatten 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja framställan om ett ekonomiskt bidrag på 10 000 kronor till  
     evenemanget Skogens vatten. 
----- 
Sändlista 
Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäckens vattenråd 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 73/16 
AU § 74/16 16/KS0060  
Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering av Arbetsordningen för kommunfullmäktige: 
 
39 § Allmänhetens frågestund 
 
Kompletteras med Allmänheten bör beredas tillfälle att under maximalt 30 
minuter ställa frågor vid ordinarie sammanträde med undantag av juni, november och 
decembers fullmäktigesammanträde. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta förslag på revidering av Arbetsordningen för 
     kommunfullmäktige 39 §, ordinarie sammanträde med undantag av juni, november  
     och decembers fullmäktigesammanträde. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Sten Bondesson, C med instämmande av Martin Kirchberg, SD yrkar 
återremiss av ärendet för vidare beredning avseende allmänhetens frågestund. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att återremittera ärendet för vidare beredning. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet för vidare beredning avseende allmänhetens fråge- 
     stund. 
-----  
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KS § 74/16 
AU § 85/16 
KS § 286/13 
AU § 328/13 13/KS00139 
Riskklassat potentiellt förorenat område på fastigheten 
Bergkvara 2:15, ID-nr: 175366 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen har utfört en inventering av nerlagda verksamheter i Kalmar län, 
varpå fastigheten Bergkvara 2:15 berörs. En bedömning har gjorts att 
verksamheten (Gökalunds Handelsträdgård) som har bedrivits på fastigheten 
tillhör riskklass 2. 
 
Tillägg av information och eventuella synpunkter på inventeringsunderlaget 
och riskklass ska inlämnas till Länsstyrelsen Kalmar län senast 2013-10-16. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-08: 
 
att inga synpunkter föreligger på inventeringsunderlaget och riskklassning på 
     fastigheten Bergkvara 2:15, 
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26: 
 
att godkänna och notera arbetsutskottets beslut gällande synpunkter på  
     inventeringsunderlaget och riskklassning på fastigheten Bergkvara 2:15. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-03-08 
 
Torsås kommun har genom Regionförbundet i Kalmar län tecknat ramavtal 
gällande Konsulttjänster – översiktliga miljötekniska markundersökning vid 
gamla deponier 2 med: 
 

 Golder Associates AB, Göteborg 

 Ramböll Sverige AB, Stockholm 

 DGE Mark och Miljö AB, Kalmar. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta ärendet 13/KS00139 gällande riskklassning av deponier ägda av 
     Torsås kommun, med hänvisning till de tecknade ramavtal för fortsatt 
     arbete med kommunens deponier.  
Fortsättning 
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Fortsättning § 74/16, Riskklassat potentiellt förorenat område på 
fastigheten Bergkvara 2:15, ID-nr: 175366 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avsluta ärendet 13/KS00139 gällande riskklassning av deponier ägda av 
     Torsås kommun, med hänvisning till de tecknade ramavtal för fortsatt 
     arbete med kommunens deponier.    
-----  
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KS § 75/16 
AU § 86/16 
KS § 46/14 
AU § 52/14   14/KS0048 
Detaljplan för fastigheterna Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42 
med flera, ny kommunikationsled vid Södra Industriområdet, 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för 
del av fastigheterna Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42, ny kommunikations- 
led vid södra Industriområdet i Torsås. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att anlägga en ny 
kommunikationsled mellan Bergkvaravägen och Norra Tångvägen.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-06-29 § 138 att föreslå kommun-
fullmäktige anta detaljplaneförslag med redaktionell ändring. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-05-30 § 54 att projektet genomförande av 
kommunikationsled tas bort ur 2012 års investeringsbudget. 
 
Plangruppen vill nu aktualisera ärendet igen. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-02-11: 
 
att avvakta tillsvidare med detaljplan gällande detaljplan för fastigheterna  
     Torsås 2:58, samt del av Torsås 2:42 med flera, ny kommunikationsled vid  
      Södra Industriområdet, 
 
att ärendet återkommer efter beredning i plangruppen. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-02-25 
 
Plangruppen beslutar 2013-12-05 § 10 att lyfta detaljplan för del av fastig- 
heterna Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42, ny kommunikation led vid Södra 
Industriområdet i Torsås. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-02-25: 
 
att bygg- och miljönämnden lämnar en lägesrapport av ärendet till arbets-  
     utskottet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 75/16, Detaljplan för fastigheterna Torsås 2:58 
samt del av Torsås 2:42 med flera, ny kommunikationsled vid 
Södra Industriområdet, Torsås kommun 
 
Arbetsutskottets beredning 2016-03-08 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-10-20 § 263 att godkänna upprättad 
prioriteringsplan för pågående planarbete från plangruppen. När det gäller 
Torsås 2:58 samt Torsås 2:42 med flera, ny kommunikationsled vid Södra 
Industriområdet ligger ärendet som prioritering fyra. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta ärendet 14/KS00048 gällande ny kommunikationsled med  
     hänvisning till upprättad prioriteringsplan för pågående planarbete från 
     plangruppen.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avsluta ärendet 14/KS00048 gällande ny kommunikationsled med  
     hänvisning till upprättad prioriteringsplan för pågående planarbete från 
     plangruppen.  
-----  
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KS § 76/16 
AU § 87/16 
AU § 173/15 
AU § 89/15 
AU § 126/13 
AU § 161/12  15/KS0086 
Asfaltering och uppsättning av stängsel på hamnområdet vid 
Viktoriakajen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB nedan Hamnen) bedriver hamnverksamhet på 
Bergkvara 2:1, 2:33, 2:48 och 2:49. För verksamheten finns ett tillstånd enligt 9 
kap miljöbalken, beslutat av Länsstyrelsen 2001-12-21. 
 
Tillståndet innehåller 19 villkor som anger under vilka förutsättningar hamnens 
verksamheter får bedrivas. Bland annat finns ett villkor, villkor 5 som anger 
hur hårdgöring av ytor inom hamnområdet ska vara utförda. 
 
Hamnen fick under flera år dispens från tillsynsmyndigheten att utföra 
asfaltering enligt villkoret. År 2008 ansökte Hamnen hos Länsstyrelsen om 
ändring av villkor 5, så att asfaltering inte ska behövas. Länsstyrelsen avslog 
begäran och Miljödomstolen gav efter överklagande delvis bifall till Hamnen, 
genom att 2010-12-22 fastställa villkoret enligt följande: 
 
Hanteringsområden som används som lossnings- och lastningsplatser samt 
transport- och lagringsytor ska senast 2011-11-01 vara hårdgjorda (asfalterade) 
för att underlätta uppsamling av spill samt förhindra förorening av mark. 
 
Undantag utgör lagringsytor avsedd endast för timmer och massaved utan 
vattenbegjutning samt sågade trävaror. Tillsynsmyndigheten äger därutöver rätt 
att besluta om undantag för ytterligare ytor där sådan lagring eller verksamhet 
sker som inte medför någon risk för föroreningar. 
 
Bygg- och miljönämnden som är tillsynsmyndighet, har hittills inte beslutat om 
några undantag enlig villkoren. 
 
Tillsyn avseende efterlevnad av villkor 5 har genomförts av miljöhandläggare 
2012-03-27 samt 2012-03-28. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 76/16, Asfaltering och uppsättning av stängsel på 
hamnområdet vid Viktoriakajen 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar bedömning och motivering i nämndens 
protokoll 2012-04-11 § 35. Nämnden beslutar att till Bergkvara Hamn och 
Stuveri AB samt kommunstyrelsen kommunicera att nämnden efter 
tillsynsbesök i hamnen bedömer att villkor 5 i tillståndet inte är uppfyllt 
avseende asfaltering av transportytor. Möjlighet att inkomma med synpunkter 
på ovanstående, ansöka om undantag och/eller förslag till åtgärder senast 
2012-05-16.  

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-08: 
 
att avvakta med att vidta några åtgärder tills det att eventuellt ett upplåtelseavtal  
     är tecknat gällande hamnen och hamnens verksamhet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-04-02 
 
Gustav Bergman, AB Bröderna Höglund Agency ägare till Bergkvara hamn är 
intresserad av att asfaltera en uppläggningsytan samt att sätta staket runt 
hamnen. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-02: 
 
att inhämta från ägaren till Bergkvara hamn precisering av området som ska  
     asfalteras, samt utformning av staketet som ska sättas upp runt hamnen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-04-02 
 
Styrelsen för Bergkvara Hamn & Stuveri AB har efter intern överläggning 
2015-02-02 § 5 beslutat att föreslå Torsås kommunstyrelse utföra det av 
Tommie Sigvardsson, Torsås kommun framtagna förslag om asfaltering och 
uppsättning av stängsel på hamnområdet vid Viktoriakajen. Styrelsen 
förutsätter att investeringen hanteras enligt Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s 
nyttjanderättsavtal punkt 4.2.  
 
Sammanställning av kostnaderna för beläggning och inhägnad, 6 220 000 
kronor. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-17: 
 
att arbeta vidare i ärendet gällande asfaltering och uppsättning av stängsel i 
     Bergkvara hamn.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 76/16, Asfaltering och uppsättning av stängsel på 
hamnområdet vid Viktoriakajen 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-19 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar en lägesrapport gällande 
asfaltering på hamnområdet i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-19: 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att påbörja en projektering gällande 
     asfaltering på hamnområdet i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-03-08 
 
Uppdragsbekräftelse daterad 2015-09-09 är tecknat med BSV Arkitekter & 
Ingenjörer AB gällande upprättande av förfrågningsunderlag för projektering 
av asfaltsyta samt inhägnad av detsamma i Bergkvara hamn.  
 
Gustav Bergman, AB Bröderna Höglund Teknik & Service har i ett mail 
daterat 2016-02-01 informerat om bolagets ekonomiska situation samt att en 
process är i gång med att lägga ut hamnbolaget till försäljning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta ärendet 15/KS0086 gällande asfaltering och uppsättning av 
     stängsel på hamnområdet vid Viktoriakajen, med hänvisning till bolagets 
     ekonomiska situation.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avsluta ärendet 15/KS0086 gällande asfaltering och uppsättning av 
     stängsel på hamnområdet vid Viktoriakajen, med hänvisning till bolagets 
     ekonomiska situation.  
-----  
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KS § 77/16 
AU § 88/16 
AU § 156/14 14/KS0106 
Yttrande, investeringsbidrag, Qunhua AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Qunhua AB (Tempo Bergkvara) har hos Regionförbundet i Kalmar län ansökt 
om investeringsbidrag. 
 
Investeringen avser utbyte av kyldiskar samt att bygga om för ny mötesplats i 
butiken.  
 
Investeringsbidraget är ett bidrag som kan beviljas dagligvarubutiker och 
bensinstationer på landsbygden. Bidrag kan lämnas för till exempel inköp, av 
ny- eller ombyggnad eller större reparationer av lokal för inredning eller 
utrustning. 
 
Regionförbundet anhåller om kommunens yttrande i ärendet. Kommunen bör 
särskilt belysa följande: 
 

 Vilken betydles har butiken för boende och företagare i området? 

 Vilka eventuella insatser har kommunen gjort och kommer att göra? Ange 
såväl ekonomiska som övriga insatser. 

 På vilket sätt kommer kommunen att stödja den nya mötesplatsen / 
servicepunkten? 

 Vilka planer har kommunen för Bergkvara? 

 Hur viktig är butiken ur ett näringslivsperspektiv för Bergkvara och 
kommunen? 

 
Regionförbundet önskar kommunens svar så fort som möjligt dock senast 
2014-05-22. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-13: 
 
Kommunen ställer sig positiva till ett samarbete. 
 
Förstudien – Service skapar tillväxt vars syfte är att identifiera behov och 
intresse för att kunna utveckla en hållbar servicepunkt i Bergkvara är upprättad 
i Torsås kommun och ska nu utvärderas innan ställningstagande.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 77/16, Yttrande, investeringsbidrag, Qunhua AB 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-03-08 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om att Regionförbundet i Kalmar 
län har betalt ut bidrag till Qunhua AB. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta ärendet 14/KS0106 gällande Qunhua AB:s ansökan om 
     investeringsbidrag, med hänvisning till att bidrag är utbetalt från 
     Regionförbundet i Kalmar län. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avsluta ärendet 14/KS0106 gällande Qunhua AB:s ansökan om 
     investeringsbidrag, med hänvisning till att bidrag är utbetalt från 
     Regionförbundet i Kalmar län. 
-----  
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KS § 78/16 
AU § 94/16 
KS § 27/15   16/KS0008  
Avtal Svenska För Invandrare (SFI) samt Lärvux 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbundets 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 § 78/16, Avtal Svenska För Invandrare (SFI) samt 
Lärvux 
 
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 § 78/16, Avtal Svenska För Invandrare (SFI) samt 
Lärvux 
 
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 2016-01-26: 
 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-03-07 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar ett förslag på avtal avseende 
vuxenutbildning Svenska För Invandrare (SFI) samt Lärvux. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar ett förslag på avtal avseende 
vuxenutbildning Svenska För Invandrare (SFI) samt Lärvux. 
 
Enligt begäran från Kent Freij, SD ajourneras sammanträdet mellan  
16.27 - 16.29 innan kommunstyrelsen återupptar förhandlingarna. 
  

Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar bifall till 
att teckna avtal med Kalmarsunds Gymnasieförbund avseende Svenska För 
Invandrare (SFI) samt Lärvux. 

 
Martin Kirchberg, SD yrkar bifall till att teckna avtal gällande Lärvux men yrkar 
avslag på att teckna avtal gällande Svenska För Invandrare (SFI). 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att teckna avtal med Kalmarsunds Gymnasieförbund avseende Svenska För 
Invandrare (SFI) samt Lärvux. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 78/16, Avtal Svenska För Invandrare (SFI) samt 
Lärvux 
 
Protokollsanteckning 
 
Staffan Kromnow, M ej tjänstgörande ersättare vill ha antecknat i protokollet 
att han bifaller Lena Gustafsson, V och Mona Magnusson, M yrkande. 
 
Per-Olov Karlsson, SD ej tjänstgörande ersättare vill ha antecknat i protokollet 
att han bifaller Martin Kirchberg, SD yrkande. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till avtal avseende vuxenutbildning Svenska För 
     Invandrare (SFI) samt Lärvux, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Nilsson Bokor, S och  
     kommunchef Håkan Petersson underteckna avtalet. 
 

Reservation 
 
Martin Kirchberg, SD, Nicklas Thorlin, SD och Kent Freij, SD reserverar sig 
mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
-----  
Sändlista  
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
Kommunchefen 
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KS § 79/16 
AU § 93/16   16/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Torsås Företagsgala 2016. 

 Mark Möre Golf. 

 Rekrytering kommunutvecklare, Sofie Nyström. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka som huvudsponsor med 30 000 kronor till Torsås Företagsgala 
     2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka som huvudsponsor med 30 000 kronor till Torsås Företagsgala 
     2016, 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
Sändlista 
Torsås Företagscentrum 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 80/16 
AU § 68/16 15/KS0025  
Olssonska fastigheten (handelshuset)       
      
Ärendebeskrivning 
 
Utredningsskiss innefattande allmän kravspecifikation/förutsättningar på nya 
kontorslokaler i före detta Olssonska affärshus. 
 
Vid Torsås Bostads AB:s styrelsemöte 2016-01-28 § 10 informerar VD om 
framtagen utredningsskiss inklusive allmän kravspecifikation/förutsättningar 
gällande nya kontorslokaler för Torsås Bostads AB i före detta Olssonska 
affärshuset. Samråd har skett med personal och fackliga företrädare.  
Ett övertagande av före detta affärshuset förutsätts att Torsås kommun 
bekostar eftersatt underhåll och att parkeringsyta iordningsställs. Styrelsen 
beslutar uppdra åt VD att förhandla med Torsås kommun om ett övertagande 
av före detta Olssonska affärshuset. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att meddela styrelsen för Torsås Bostads AB att kallhyran för fastigheten 
     kommer att ligga runt 320 000 – 350 000 kronor per år. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD med instämmande av Mona Magnusson, M, Roland 
Swedestam, S och Lena Gustafsson, V yrkar bifall till att projektera och upp-  
handla en ombyggnad och renovering av Olssonska gårdens handelshus i 
enlighet med redovisat förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Sten Bondesson, C med instämmande av Christofer Johansson, C och Martin 
Kirchberg, SD yrkar tillägg med att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett 
förslag till en långsiktig investeringsplan för Torsås kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla tilläggsyrkandet. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 43 av 48   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-03-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 80/16, Olssonska fastigheten (handelshuset) 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen, såsom projektansvarig, att projektera och 
     upphandla en ombyggnad och renovering av Olssonska gårdens handelshus 
     i enlighet med redovisat förslag, 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta förslag till finansieringsplan för  
     projektet, 
 
att renovering och ombyggnation anpassas efter TBAB/TFAB framställda 
     behov, 
 
att uppdrag åt kommunchefen att upprätta hyresavtal med Torsås Fastighets 
     AB/Torsås Bostads AB,  
 
att tilldelningsbeslut skall godkännas av kommunstyrelsen innan entreprenad- 
     avtal tecknas, 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett förslag till en långsiktig 
     investeringsplan för Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Torsås Fastighets AB/Torsås Bostads AB 
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KS § 81/16   16/KS0016  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2016-03-08, Personalutskottet 2016-03-01, 
Centrala ledningsgruppen 2016-01-04, 2016-01-25, 2016-02-11. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna, anmälan. 
-----  
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KS § 82/16 
AU § 71/16 16/KS0059  
Bostäder för ensamkommande barn 
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-12-14 § 313 att uppdra åt kommunchefen att 
arbeta vidare med att ta fram lösningar för bostäder åt ensamkommande barn. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-02-18 § 16 att uppdra åt socialchefen att 
tillsammans med kommunchefen arbeta fram ett avtalsförslag för modul-
byggnation avseende HVB-hem till ensamkommande barn samt att delegera till 
socialnämndens arbetsutskott att göra en framställan till kommunstyrelsens 
arbetsutskott om godkännande att teckna externt hyresavtal. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2016-03-01 § 29 att begära tillåtelse av 
kommunstyrelsen, att socialnämnden tecknar externa hyreskontrakt, upprättat 
av Mats Lindgren AB avseende HVB-hem för ensamkommande barn. 
 
Kommunchefen redovisar ett förslag på avtal gällande HVB hem enligt 
Torsåsmodellen samt ett förslag på hyreskontrakt avseende HVB-hem för 
ensamkommande barn med Mats Lindgren AB.  
 
Enligt begäran från Martin Kirchberg, SD ajourneras sammanträdet mellan 
13.50 – 14.00 innan arbetsutskottet återupptar förhandlingarna.  
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Roland Swedestam, S yrkar att avtalet gällande HVB hem enligt Torsås-
modellen med Mats Lindgren AB godkänns samt att godkänna att social-
nämnden tecknar externt hyreskontrakt med Mats Lindgren AB avseende 
HVB-hem för ensamkommande barn.  
 
Martin Kirchberg, SD yrkar avslag på Roland Swedestams, S yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S yrkande och 
Martin Kirchberg, SD avslagsyrkande finner han att arbetsutskottet beslutat 
enligt Roland Swedestam, S yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Roland Swedestam, S yrkande och nej = enligt 
Martin Kirchberg, SD avslagsyrkande avges 4 ja-röster och 1 nej-röster. Hur 
var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Arbetsutskottet har 
sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, S yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning, § 82/16, Bostäder för ensamkommande barn 
 
Omröstningslista nummer 1   
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S  X   

Mona Magnusson M Mats Olsson, KD  X     

Christofer Johansson C    X    

Martin Kirchberg SD     X   

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 4 1   

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna avtalet gällande HVB hem enligt Torsås-modellen med Mats 
     Lindgren AB, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och 
     kommunchef Håkan Petersson att underteckna avtalet,   
 
att godkänna att socialnämnden tecknar externt hyreskontrakt med Mats 
     Lindgren AB avseende HVB-hem för ensamkommande barn.  
 

Reservation 
 
Martin Kirchberg, SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.   
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22  
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Kent Freij, SD yrkar att ärendet bordläggs tills det att socialnämndens beslut 
delges kommunstyrelsen.  
 
Sören Bondesson, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.   
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller enligt Kent Freijs, SD yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat att 
ärendet ska avgöras under kvällen varvid omröstning begärs. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning, § 82/16, Bostäder för ensamkommande barn 
 
Vid omröstning där ja = avgöras under kvällen och nej = enligt Kent Freijs, 
SD yrkande avges 8 ja-röster och 3 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av 
omröstningslista nummer 2. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att ärendet 
ska avgöras under kvällen. 
 

Omröstningslista nummer 2   
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S   X     

Susanne Rosén S Sören Bondesson, S X   

Lena Gustafsson V  X   

Mona Magnusson M    X    

Johan Petersson L  X   

Sten Bondesson C  X   

Marcus Johansson C Nicklas Thorlin, SD  X  

Christofer Johansson C  X   

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 8 3   

 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Sören Bondesson, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.   
 
Martin Kirchberg, SD yrkar avslag på förslaget, men Sverigedemokraterna är 
positiva till industriell verksamhet i kommunen men tänker inte på något sätt 
bidra till det pågående migrationspolitiska samhällsexperimentet.   
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Sören Bondessons, S med fleras 
yrkande och Martin Kirchberg, SD avslagsyrkande finner han att kommun- 
styrelsen beslutat enligt Sören Bondessons, S med fleras yrkande varvid 
omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Sören Bondessons, S med fleras yrkande och 
nej = enligt Martin Kirchberg, SD avslagsyrkande avges 8 ja-röster och 3 nej-
röster. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 3. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt Sören Bondessons, S med fleras 
yrkande. 
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Fortsättning, § 82/16, Bostäder för ensamkommande barn 
 

Omröstningslista nummer 3   
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S   X     

Susanne Rosén S Sören Bondesson, S X   

Lena Gustafsson V  X   

Mona Magnusson M    X    

Johan Petersson L  X   

Sten Bondesson C  X   

Marcus Johansson C Nicklas Thorlin, SD  X  

Christofer Johansson C  X   

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 8 3   

 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna avtalet gällande HVB hem enligt Torsås-modellen med Mats 
     Lindgren AB, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och 
     kommunchef Håkan Petersson att underteckna avtalet,   
 
att godkänna att socialnämnden tecknar externt hyreskontrakt med Mats 
     Lindgren AB avseende HVB-hem för ensamkommande barn.  
 

Reservation 
 
Martin Kirchberg, SD, Nicklas Thorlin, SD och Kent Freij, SD reserverar sig 
mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
 

 
 
 


