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Plats och tid Torsås Räddningsstation, 2016-04-26, 13.00 – 16.45   
      
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Susanne Rosén, S 
 Lena Gustafsson, V 
 Mona Magnusson, M § 84 - 109 
 Staffan Kromnow, M tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M § 83  
 Johan Petersson, L     
 Sten Bondesson, C 
 Åsa Haglund Rosenborg, C tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C     
 Christofer Johansson, C    
 Martin Kirchberg, SD    
 Kent Freij, SD 
  
  
  
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista 
   
Utses att justera Martin Kirchberg, SD    
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2016-04-28 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 83 - 109 

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

 Justerande Martin Kirchberg 
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Sammanträdesdatum 
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   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 
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Förvaringsplats  
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Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Per-Olov Karlsson, SD ej tjänstgörande ersättare 83 – 109 

Staffan Kromnow, M ej tjänstgörande ersättare  84 – 109 

Christina Redwall, Brottsofferjouren 83 

Margareta Einarsson, Brottsofferjouren 83 

Thomas Danielsson, ekonomichef 84 – 86 

Dan Sjöholm, socialchef 86 

Lena Sandgren Swartz, bildningschef 86 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 86 – 87 

Björn Petersson, ordförande Torsås Bostads AB 93 

Kent Frost, VD Torsås Bostads AB 93 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 83 - 109  
 
§ 83 Information från Brottsofferjouren i Kalmar län 
§ 84 Hantering av extra statligt stöd för att hantera flyktingsituationen 

2016 
§ 85 Kompletteringsbudget 2016 
§ 86 Aktuell information från respektive nämnd 
§ 87 Markköp Kroka 4:39 Djursvik 
§ 88 Markdisposition, del av Applerum 5:6 
§ 89 Markköp, Binnaretorp 1:63, 1:64, 1:65 
§ 90 Riktlinjer för trivselpeng och friskvårdsbidrag 
§ 91 Redovisning delegationsbeslut, personalärende 
§ 92 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 93 Plan, underhållsåtgärder Torsås Bostads AB 
§ 94 Bildande av ett gemensamt Arkivcentrum 
§ 95 Sälsafari från Bergkvara 2016 
§ 96 Revidering bilar undantagna från märkning på grund av sekretess 
§ 97 Försäljning av mark på del av Möre Golfbana 
§ 98 Hemställan om hyra av lotshus 
§ 99 Icke verkställda beslut kvartal 4, 2015 
§ 100 Kulturminnesvårdsprogram för Torsås kommun 
§ 101 Medborgarförslag – Renovering av bro i Ilingetorp 
§ 102 Medborgarförslag – Integrera bibliotek i de sammanbyggda 

kommunhusen 
§ 103 Medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad 
§ 104 Avskriva ärendet avseende programmet Hypergene 
§ 105 Redovisning Medborgarundersökning hösten 2015 
§ 106 Betänkande, Låt fler forma framtiden 
§ 107 Årsredovisning 2015, Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 108 Kommunledningen informerar 
§ 109 Anmälan beslut, Arbetsutskottet 2016-04-05, 2016-04-19 
 Personalutskottet 2016-04-12 
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KS § 83/16   16/KS0083 
Information från Brottsofferjouren 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande i Brottsofferjouren Christina Redwall informerar om Brotts- 
offerjourens verksamhet. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) bildades 1988 och omfattar 
Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
BOJ har ett övergripande mål att med hjälp av stödpersoner, vittnesstöd och 
brottsofferjoursamordnaren lämna stöd och hjälp till brottsoffer, anhöriga och 
vittnen. BOJ är med sin verksamhet ett betydelsefullt komplement till 
samhällets skyddsnät för brottsutsatta personer. Viktiga samarbetspartners är 
Polismyndigheten i Kalmar län, Kalmar tingsrätt, Åklagarkammaren i Kalmar, 
socialnämnder och kommunstyrelser i samtliga berörda kommuner samt övriga 
BOJ-jourer i regionen. 
 
Brottsofferjouren är en ideell organisation med professionella medmänniskor 
som ger kostnadsfritt stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Samtliga 
medarbetare; tio stödpersoner och tretton vittnesstöd arbetar helt ideellt.  
-----  

 

Noteras att Mona Magnusson, M träder in som ordinarie ledamot och Staffan 

Kromnow, M träder in som icke tjänstgörande ersättare.  
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KS § 84/16 
AU § 136/16   16/KS0083  
Hantering av extra statligt stöd för att hantera flykting-
situationen 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-12-14 § 312 att godkänna redovisat förslag till 
fördelning; 
 

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

2016 
Kommunstyrelsen;  
Reserv volymförändringar i uppdraget                    10,4 mnkr, 
 
att upprätta förslag till anvisningar gällande användandet av 10,4 mkr, 
 
Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 

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

Fortsättning 
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Fortsättning § 84/16, Hantering av extra statligt stöd för att 
hantera flyktingsituationen 2016 
 
Av redovisningen skall framgå: 
 

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

 Att direkta kostnader genererade av volymförändringar i uppdraget avses. 

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

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

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

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

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

 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-01-26 § 4 att godkänna redovisat förslag för hantering av 
extra statligt stöd samt att ställa sig positiva till att söka en person internt eller person med 
ledig kapacitet som kan börja med återsökning, administration, kontroll och arvodering, 
samt senare rekrytering av gode män enligt Kristian Lunds (Nybro kommun) analys av 
läget för god man, ensamkommande barn, 2015-12-10. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 84/16, Hantering av extra statligt stöd för att hantera 
flyktingsituationen 2016 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-19 
 
Bildningsförvaltningen begär att få en utökning med 40 procent av den tjänst 
som idag är 60 procent, för samordning och organisering av nyanländas 
utbildning. Utökningen föreslås bekostas av de extra medel för flykting-
mottagning som kommunen har fått och som finns under 2016 och som 
hanteras av kommunstyrelsen. 
 
I dag bekostad detta av kommunstyrelsens ansvar 1123.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-03-08 § 37 att till kommunstyrelsen begära en 
utökad finansiering av tjänst med 40 procent. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-04-05 § 64 att äska de av regeringens extra 
tilldelade migrationspengar 2016 från kommunstyrelsen.  
 
I första hand till förslag två: att bygga ut ytterligare cirka 40 kvm. Tre till 
femårsgrupper bildas och alla Prickens barn får plats. De som har barn i Torsås 
kan erbjudas plats på Eklövet. 
 
I andra hand: att bygga ut 43 kvm som är kostnadsberäknat och som det finns 
ritningar på, för att delvis kunna genomföra integrationen. Barn i åldrarna 4- 5 
år ska då kunna integreras. Prickens treåringar placeras redan i befintliga barn-
grupper med två–treåringar. Dessa barngrupper blir då större än riktvärdet 
som är arton barn. De barn som är placerade i Torsås får stanna där. 
 
Kommunchefens förslag till fördelning: 
 
Resultat enligt kompletteringsbudget  14 669 tkr 
2 procent mål enligt god ekonomisk hushållning - 7 600 tkr 
Summa överstigande målet    7 069 tkr 
 
Avsättning till RUR   - 3 000 tkr 
Resultat enligt ny kompletteringsbudget 10 600 tkr 
Återstår att fördela i driften    4 069 tkr. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-19: 
 
att uppdra åt kommunchefen att inhämta från nämnderna deras äskande 
     utifrån att förstärka och förbättra integrationen för 2016. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 84/16, Hantering av extra statligt stöd för att 
hantera flyktingsituationen 2016 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar förslag till fördelning. 
 
Resultat enligt kompletteringsbudget  14 669 tkr 
2 procent mål enligt god ekonomisk hushållning - 7 600 tkr 
Summa överstigande målet    7 069 tkr 
 
Avsättning till RUR   - 3 000 tkr 
Resultat enligt ny kompletteringsbudget 10 600 tkr 
Återstår att fördela i driften    4 069 tkr. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2016-05-24. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 48   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-04-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 

 
 
AU § 85/16 
KF § 54/16 
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 § 85/16, 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 2016-03-22: 
 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 85/16, Kompletteringsbudget 2016 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-04-11: 
 
att återremittera ärendet avseende kompletteringsbudget 2016 för revidering, 
 
att ärendet återkommer i kommunfullmäktige 2016-05-16.   
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar reviderad kompletteringsbudget 
för 2016 samt projekt som inte är slutförda i investeringsbudget för 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att  fortsätta bereda ärendet.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 86/16 16/KS0072 
Aktuell information från respektive nämnd mars 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) 
 

Ekonomichef Thomas Danielsson 
 
1. Utfall för kommunstyrelsen mars 2016, 25 procent. 
2. Inga förändringar avseende målen och volym. 
3. Är i kapp med periodiseringarna, färdigställt räkenskapssammandrag till 

SCB samt utförarregistret. 
 

Socialchef Dan Sjöholm 
 
1. Avvikelse 0. 
2. Volymförändringar; Volymökning; Fler brukare med hög vårdtyngd i 

ordinärt boende. 
3. Moduler senareläggs. Placeringskostnad IFO utöver budget. Höga 

kostnader hjälpmedel rehab. Ökat antal palliativa i ordinärt boende. 
Delning personalgrupp Söderåkra genomförd. Genomlysning av behov 
LSS. Kontorslokaler apotekshuset. Utredning pågår inom IFO angående 
olika integrationsåtgärder. 

 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm 
 
1. Gata/park ingen avvikelse, VA underskott 1 mnkr, bygg- och 

miljönämnden ingen avvikelse. 
2. Tekniska nämnden redovisar ingen avvikelser i volym. Men bygg- och 

miljönämnden redovisar mindre tillsyn under 2016. 
3. Tekniska nämnden; Vattenförsörjning/spara vatten. 

Bygg- och miljönämnden; Kommunhusen, HVB-hem, tillsynsärende, 
Karlavägen, Spelet 11, våtmarksprojekt. 

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

Fortsättning 
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Fortsättning § 86/16, Aktuell information från respektive nämnd 
mars 2016 
 
Bildningschef Lena Sandgren Swartz 
 
1. Budgetuppföljning februari 2016 förbrukat – 24,9 procent. 
2. Volym; Förskola 255, Vindruvan 21, Totalt 276 förskolebarn.  

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 § 87/16 
AU § 119/16 
KF § 119/15 
KS § 241/15 
AU § 224/15 
KS § 224/15 
AU § 266/15   15/KS0185  
Markköp, Kroka 4:39, Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Svensk Fastighetsförmedling föreligger ett depositionsavtal och ett 
köpekontrakt på fastigheten Torsås Kroka 4:39. 
 
Köpeskilling 4 mkr. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-08: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen, för beslut. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-09-22 
 
Kommunchefen lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29 
 
Kommunchefen redovisar ett reviderat förslag på köpekontrakt utifrån 
politikernas synpunkter. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-29 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat reviderat köpekontrakt på fastigheten Kroka 4:39, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att underteckna köpe-  
     kontraktet. 
 

Fortsättning 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 48   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-04-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 87/16, Markköp, Kroka 4:39, Djursvik 
 
Kommunstyrelsens behandling 2015-10-05 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S, Mona Magnusson, M och Martin Kirchberg, SD yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt arbetsutskottets förslag med tillägget att finansiering sker inom ramen 
för likvida medel. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-10-05: 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderat köpekontrakt för fastigheten Kroka 4:39, 
 
att finansiering sker inom ramen för likvida medel,  
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att underteckna köpe-  
     kontraktet. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2015-10-05 
 
Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-10-05: 
 
att godkänna reviderat köpekontrakt på fastigheten Kroka 4:39, 
 
att finansiering sker inom ramen för likvida medel,  
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att underteckna köpe-  
     kontraktet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 87/16, Markköp, Kroka 4:39, Djursvik 
 

Arbetsutskottet behandling 2016-04-05 
 
§ 15 Detaljplan i upprättat köpekontrakt daterat 2015-08-19: 
Köparen har för avsikt at detaljplanelägga fastigheten för bostadsbebyggelse. 
Köparen skall svara för allt arbete och alla kostnader som kan uppstå och som 
uppstår på grund av detta. Köparen äger rätt att häva detta kontrakt om 
detaljplan för bostadsbebyggelse med minst sju byggrätter på området ej vunnit 
laga kraft senast 2016-09-15 samt att strandskyddsdispens då ej har beviljats. 

  
Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05: 
 
att bjuda in samhällsbyggnadschef Martin Storm till arbetsutskottet för  
      mer information i ärendet.  
 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att upphäva köpekontrakt daterat 2015-08-19 med hänvisning till § 15, 
     Detaljplan, 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-10-05 § 119/15 avseende 
     godkännande av köpekontrakt på fastigheten Kroka 4:39. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva köpekontrakt daterat 2015-08-19 med hänvisning till § 15, 
     Detaljplan, 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-10-05 § 119/15 avseende 
     godkännande av köpekontrakt på fastigheten Kroka 4:39. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 88/16 
AU § 126/16  16/KS0041 
Markdisposition, del av Applerum 5:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mikael Thuresson och Johanna Marschik, nya ägare till fastigheten Applerum 
5:73 vill i en skrivelse daterad 2016-01-29 överta nyttjanderätten efter den före 
detta ägare till fastigheten. 
 
Avsikten är att fortsätta med samma underhåll av markbiten dock med något 
mindre växlighet. Önskemål finns att få uppföra ett enklare staket i trämaterial 
under en meters höjd mot gång- och cykelvägen. Anledningen är säkerhetsskäl 
eftersom det finns småbarn i familjen och cyklisterna kommer i hög hastighet 
samt att det går förbi stora hundar precis intill tomten. Även skräp kastas på 
denna remsa. 
 

Angående nyttjanderättsavatal på allmän platsmark 
 
Kommunen har valt att planlägga den aktuella marken som parkmark. 
 
I plan- och bygglagens 1kap 4§ definieras allmän platsmark som en gata, en 
väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett 
för ett gemensamt behov. Detta beskrivs i lagens förarbeten som mark som ska 
kunna nyttjas av allmänheten.  
 
Det är inte möjligt att privatisera mark som är planlagd som allmän platsmark, 
utan stöd från ordningslagen.  
 
Enligt ordningslagen 3kap 1§ får inte en offentlig plats inom detaljplanelagt 
område användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som 
platsen har upplåtits för, utan tillstånd av polisen. En privatisering genom att 
hägna in marken eller genom andra åtgärder med en avhållande effekt, till 
exempel anläggandet av en trädgård är inte tillåten.  
 
Tillstånd behövs inte om ianspråktagandet endast är tillfälligt och i obetydlig 
omfattning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-04-19 kommunstyrelsen besluta:  
 
att avslå hemställan om att få uppföra ett staket mot gång- och cykelväg, med  
     hänvisning till att marken är planlagt som parkmark,  
 
att godkänna upprättat förslag till avtal om markdisposition med nya ägare till  
     fastigheten Applerum 5:73,  
Fortsättning 
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Fortsättning § 88/16, Markdisposition, del av Applerum 5:6 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan  
     Petersson att underteckna avtalet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att avslå hemställan om att få uppföra ett staket mot gång- och cykelväg, med  
     hänvisning till att marken är planlagt som parkmark,  
 
att godkänna upprättat förslag till avtal om markdisposition med nya ägare till  
     fastigheten Applerum 5:73,  
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan  
     Petersson att underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista  
Ägare till fastigheten Applerum 5:73
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KS § 89/16 
AU § 127/16  16/KS0079 
Markköp, Binnaretorp 1:63, 1:64, 1:65 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johan Olsson och ägaren till Gullabo affären Lei Zhang efterhör om att få 
köpa fastigheterna bakom Gullaboaffären, Binnaretorp 1:63, 1:64, 1:65.  
Syftet med köpet är att få en större trädgård. 
 

Detaljplan  
 
Enligt detaljplanen är såväl affären som de fastigheter som nämns planlagda 
för bostäder. De kommer troligen inte att kunna utöka affären på detta håll 
utan att planen ändras. Det är inte heller säkert att det är möjligt/lämpligt att 
ändra detaljplanen med hänsyn tagen till exempel lastbilstrafik. 
 
Marken är planlagd för bostäder och har inte blivit såld under en lång 
tidsperiod.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-04-19 kommunstyrelsen besluta:  
 
att avslå förfrågan om att få förvärva fastigheterna Binnaretorp 1:63, 1:64 och 
     1:65 med hänvisning till att marken är planlagd för bostäder. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Roland Swedestams, S yrkande. 

 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att avslå förfrågan om att få förvärva fastigheterna Binnaretorp 1:63, 1:64 och 
     1:65 med hänvisning till att marken är planlagd för bostäder. 
-----  
Sändlista 
Johan Olsson och ägaren till Gullabo affären Lei Zhang 
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KS § 90/16 
PU § 19/16 
KS § 66/16 
PU § 12/16   16/KS0063  
Riktlinjer för trivselpeng och friskvårdsbidrag 
 
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 § 90/16, Riktlinjer för trivselpeng och friskvårds-
bidrag 
 
Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Personalsekreterare Carina Johansson informerar om framtagen folder 
avseende friskvård och trivselpeng. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-03-22: 
 
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. 
 

Personalutskottets behandling 2016-04-12 
 
Vikarierande personalchef Krister Kronzell redovisar förslag på riktlinjer för 
trivselpeng och friskvårdsbidrag samt tillämpningsregler för trivselpeng. 
 

Personalutskottet beslutar 2016-04-12: 
 
att revidera i tillämpningsregler för trivselpeng att varje förvaltning tilldelas 
    årligen en summa i stället för att beloppet tas från respektive förvaltning 
    samt 
 
att riktlinjerna gäller från och med maj 2016. 

 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och anta upprättade riktlinjer för trivselpeng och friskvårds- 
     bidrag. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och anta upprättade riktlinjer för trivselpeng och friskvårds- 
     bidrag samt tilläggsregler avseende trivselpeng. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KS § 91/16 
AU § 120/16 16/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under mars 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis 
under mars 2016. 
 
Kommunchef Håkan Petersson: 
 

 Kommunutvecklare. Tillsvidare 2016-06-20. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-04-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings- 
     bevis under mars 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings- 
     bevis under mars 2016. 
-----   
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KS § 92/16 
AU § 121/16 
AU § 100/16 16/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under mars - april 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under mars - april 2016. 
 

 Söderåkra 6:1 och Söderåkra 6:114, anläggande av bussuppställningsplats 
och nytt stängsel. 

 Torsås 2:42, nybyggnad av återvinningsstation. 

 Söderåkra 6:1, nybyggnad av återvinningsstation. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-04-05 och 2014-04-19 kommun-
styrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under mars - april 2016. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Yttrande över placering av återvinningsstation, Torsås 2:42 
 
Ledamöterna anser att det är olämpligt att placera återvinningsstationen så nära 
inpå Ekbacksvägen och så långt fram på parkeringen med hänvisning till till-
gänglighet samt nedskräpning.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att meddela bygg- och miljönämnden samt Torsås Fastighets AB yttrandet över 
    placering av återvinningsstation på Torsås 2:42, 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under mars - april 2016. 
-----    
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KS § 93/16 
AU § 134/16 15/KS0198, 15/KS0118 
Plan underhållsåtgärder, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 

I Torsås kommuns årsredovisning 2015 ingår ett aktieägartillskott till Torsås 
Bostads Ab med 3 mnkr som lämnas ut efter att bolaget redovisat en plan över 
underhållsåtgärder. 
 
Vid Torsås Bostads AB:s styrelsemöte 2016-03-31 beslutas att Torsås 
kommuns aktieägartillskott på 3 mnkr för år 2015 till Torsås Bostads AB för- 
delas 2,5 mnkr till tänkta underhållsåtgärder på Karlavägen samt 0,5 mnkr till 
Badhusgatan 7 och 9 för byte av samtliga entrédörrar och golvmattor i trapp- 
uppgångar. 
 
Förteckning över åtgärder som behöver göras 2016-2018 föreligger. 
 
Med hänvisning till ovannämnda önskas att Torsås kommun utbetalar beslutat 
aktieägartillskott på 3 mnkr till Torsås Bostads AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-04-11 § 53 om ett aktieägartillskott till 
Torsås Bostads AB med 3 mnkr samt att aktieägartillskottet om 3 mnkr lämnas 
ut efter att Torsås Bostads AB redovisat en plan över underhålls-åtgärder. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-19: 
 

att bjuda in ordförande Björn Petersson och VD Kent Frost från Torsås 
     Bostads AB till kommunstyrelsen 2016-04-26 för en redovisning av plan,  
     underhållsåtgärder. 

 
Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Ordförande Björn Petersson och VD Kent Frost från Torsås Bostads AB  
redovisar plan och underhållsåtgärder. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Roland Swedestam, S yrkar att det 
ska framgå att Torsås kommun i aktieägartillskott utbetalar 3 mnkr till Torsås 
Bostads AB för underhålls- och tillgänglighetsåtgärder till Karlavägen och 
Badhusgatan. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 93/16, Plan underhållsåtgärder, Torsås Bostads 
AB 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 

att godkänna och utbetala beslutat aktieägartillskott om 3 mnkr till Torsås 
     Bostads AB, 
 
att notera inlämnad plan över underhållsåtgärder, 
 
att det ska framgå att Torsås kommun i aktieägartillskott utbetalar 3 mnkr till 
     Torsås Bostads AB för underhålls- och tillgänglighetsåtgärder till Karla- 
     vägen och Badhusgatan. 
-----   
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Torsås Bostads AB  
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KS § 94/16 
AU § 122/16 16/KS0092 
Bildande av ett gemensamt Arkivcentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 

Bakgrund  
 
På initiativ av Länsstyrelsen i Kalmar län så har diskussioner om samverkan 
gällande fysiska arkiv pågått sedan 2014. Till samtal om samverkan har bjudits 
in alla länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen och Kalmar Folkrörelse-
arkiv.  
Idag förs fortsatta samtal mellan Länsstyrelsen, Folkrörelsearkivet och 
kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås.  
 
Utifrån bifogad utredning föreslås att en gemensam nämnd inrättas med de 
samverkande kommunerna. En gemensam nämnd möjliggör effektiv 
verksamhet och samverkan. Nämnden utgör arkivmyndighet med egen 
personal som kan arbeta i alla kommuners arkiv och fatta beslut om utlämning, 
med mera. 
  
För att Kalmar kommun ska kunna påbörja arbetet med ett gemensamt 
Arkivcentrum och avropa hyresoffert, ge klartecken till ombyggnation av 
lokaler samt upphandla hyllsystem så krävs ett ekonomiskt bindande besked av 
alla parter.  
 
Beskedet från kommunerna ska dessutom innehålla ett inriktningsbeslut om att 
respektive kommun är villiga att gå vidare och bilda en gemensam nämnd för 
Arkivcentrum. Den formella processen för att bilda denna nämnd genomförs 
senare och formellt beslut om inrättande fattas av respektive fullmäktige. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar kommun beslutar att översända 
utredning om samverkan i ett gemensamt Arkivcentrum till Länsstyrelsen i 
Kalmar län, Föreningen Kalmar Folkrörelsearkiv och kommunerna Borgholm, 
Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås.  
 
Svar om medverkan och ekonomiskt ställningstagande i enlighet med bilaga 
önskas senast den 31 maj 2016. 
  
Svaret från kommunerna ska även innehålla ett inriktningsbeslut om respektive 
kommun är villiga att gå vidare och bilda en gemensam nämnd för Arkiv-
centrum.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 94/16, Bildande av ett gemensamt Arkivcentrum 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-04-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka och godkänna redovisad kalkyl med en marginal på tio procent. 
    Skulle kostnaderna överstiga kalkylen med tio procent så stoppas processen 
    och Kalmar återkommer till alla parter för ett nytt beslut, 
 
att Torsås kommun lämnar ett positivt inriktningsbeslut att gå vidare och bilda  
     en gemensam nämnd för Arkivcentrum. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Mona Magnusson, M yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka och godkänna redovisad kalkyl med en marginal på tio procent. 
    Skulle kostnaderna överstiga kalkylen med tio procent så stoppas processen 
    och Kalmar återkommer till alla parter för ett nytt beslut, 
 
att Torsås kommun lämnar ett positivt inriktningsbeslut att gå vidare och bilda  
     en gemensam nämnd för Arkivcentrum. 
-----  
Sändlista 
Kalmar kommun 
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KS § 95/16 
AU § 124/16 16/KS0090 
Sälsafari från Bergkvara 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Per Andersson, LP Shipping har till kommunstyrelsen inkommit med en 
skrivelse daterad 2016-04-05 avseende möjlighet att köra sälsafari från 
Bergkvara 2016.  
 
Båten Beverley som tar tolv passagerare är en stabil båt med gott om plats 
ombord och handikappanpassad för rullstolar, 11,05 x 4,20, djupgående på 
1,60.  
 
Båten ska i så fall ligga nere i Bergkvara 2016-06-10 – 2016-07-15 samt 2016-
08-24 – mitten av september 2016. Då behövs en kaj där man kan lasta på i 
nivå med kajen och båten, för att ta med rullstolar och personer med 
svårigheter att klättra, kliva. Plats för att manövrera båten behövs samt gärna i 
närheten av 220 volt för att ladda batterierna ibland. Där ska även finnas plats 
där passagerarna kan ställa sina bilar. 
 
Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält och samhällsbyggnadschef Martin Storm 
ställer sig positiva till sälsafari från Bergkvara och under flera år har man 
samarbetet med Kolboda-båten. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-04-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till sälsafari från Bergkvara under 2016, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschef att utreda förutsättningarna för att lösa det 
     praktiska såsom kajplats, el och eventuella kostnader för att genomföra säl- 
     safari från Bergkvara under 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiva till sälsafari från Bergkvara under 2016, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschef att utreda förutsättningarna för att lösa det 
     praktiska såsom kajplats, el och eventuella kostnader för att genomföra säl- 
     safari från Bergkvara under 2016. 
-----  
Sändlista 
Per Andersson, LP Shipping 
Samhällsbyggnadschefen 
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KS § 96/16 
AU § 125/16 
KS § 16/16 
AU § 364/15  15/KS0093 
Revidering bilar undantagna från märkning på grund av 
sekretess 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår med hänvisning till arbetsutskottets beslut 2016-04-19 att 
fortsätta bereda ärendet avseende de bilar som ska undantas för märkning på 
grund av sekretess. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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KS § 97/16 
AU § 103/16 
AU § 35/16 
AU § 55/15 15/KS0050  
Försäljning av mark på del av Möre Golfbana       
      
Ärendebeskrivning 
 
Möre Golfklubb utnyttjar sammanlagt 63 hektar. Klubben äger byggnader och 
marken på fyra av de arton hål på banan (18 hektar). Marken på fjorton hål (43 
hektar) arrenderas. 
 
Mats Nilsson från Advokatbyrån Mark & Miljö AB meddelar att systrarna 
Nilsén vill sälja den mark som Möre Golfklubb arrenderar för 8 miljoner 
kronor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-04-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att i nuläge är Torsås kommun inte intresserad av att förvärva marken på del av 
     Möre Golfbana. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att i nuläge är Torsås kommun inte intresserad av att förvärva marken på del av 
     Möre Golfbana. 
-----  
Sändlista 
Mats Nilsson, Advokatbyrån Mark & Miljö AB 
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KS § 98/16 
AU § 104/16 15/KS0044  
Hemställan om hyra av lotshus       
      
Ärendebeskrivning 
 
Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Bergkvara är i tort behov av större 
lokaler. Idag förfogas en mindre bod i den gamla lotshamnen intill lotshuset. 
Eftersom lokalen inte är ändamålsenliga blir beredskapen lidande.  
 
Sjöräddningssällskapet genom Gunnar Gustafsson hemställer i en skrivelse om 
att få använda lokalerna i lotshuset. Eftersom Sjöräddningssällskapet är en helt 
ideell organisation som finansierar verksamheten med medlemsavgifter, gåvor 
och donationer så är resurserna begränsade att på egen hand ordna 
ändamålsenliga lokaler.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05: 
 
att se över användningen av hela hamnområdet. 

 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprätta ett förslag till hyresavtal med Sjöräddningssällskapet avseende 
     lotshuset i Bergkvara hamn. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Förslag på hyreskontrakt med bilaga gällande besittningsskydd avseende 
lotshuset i Bergkvara föreligger.  

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

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprätta hyreskontrakt med bilaga och låta Sjöräddningssällskapet 
     hyra lotshuset i befintligt skick, 
  
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson att underteckna hyreskontraktet med bilaga. 
-----  
Sändlista Sjöräddningssällskapet, Gunnar Gustafsson 
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KS § 99/16 
AU § 108/16   15/KS0126 
Icke verkställda beslut kvartal 4, 2015  
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 

Rapport kvartal 4, 2015 
 
Antal icke verkställda beslut: 7  7 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20140929 - 457 SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Kvinna 20141101 - 423 SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Man 20150301 -  305 SoL Särskilt boende brist på plats (lägen-
het) 

Kvinna 20150301 - 
20151010 

223 LSS Brist särskild service och bostad 
saknas ledig bostad 

Man 20150622 - 
20151229  

191 SoL Särskilt boende brist på plats (lägen-
het) 

Kvinna 20150619 196 SoL Särskilt boende brist på plats (lägen-
het) 

Kvinna 20150618 214 LSS Personlig assistans – resursbrist 
lämplig personal 

 
   
Antal dagar från beslut till rapportering (151231): 2 009 
Antal män: 3 
Antal kvinnor 4 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05: 
 
att bjuda in socialchefen för en redovisning av inlämnad rapport över icke 
     verkställda beslut för kvartal 4, 2015. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 99/16, Icke verkställda beslut kvartal 4, 2015  
 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 4, 2015. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 4, 2015. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
Socialchefen 
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KS § 100/16 
AU § 133/16 
AU § 107/16 16/KS0064 
Kulturminnesvårdsprogram för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår med hänvisning till arbetsutskottets beslut 2016-04-19 att 
uppdra åt kommunchefen att utreda hela ärendet avseende revidering av 
Kulturminnesvårdsprogrammet för Torsås kommun samt att återkoppla till 
arbetsutskottet efter semestern 2016. 
-----   
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KS § 101/16 
AU § 128/16 
KF § 110/15   15/KS0161 
Medborgarförslag – Renovering av bro i Ilingetorp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun förser 
bron i Ilingetorp med nya broräcken av metallrör. 
 
Vägen mellan Ilingetorp och Björsebo har nyligen försetts med en ny bro i 
Björsebo. Det vore mer demokratiskt om båda byarna får sina broar 
renoverade. 
 

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

 
Arbetsutskottets behandling 2016-04-19 
 
Bron utgör en del av Björseborundan som flitigt används som promenadstråk, 
både av privatpersoner och av skola. 
 
År 2015 förbättrades vägen genom att ta bort ytliga stenar och påföra nytt 
stenmjöl. 
Med hänsyn till att Björseborundan redan genomgått en upprustning för att 
bjuda in till ökad rekreation och hälsa, bör även säkerheten utmed stråket 
beaktas som en del i att slutföra arbetet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-02-16 § 5 att bifalla medborgarförslaget och 
att byta ut befintligt räcke till ett nytt rörräcke. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 101/16, Medborgarförslag – Renovering av bro i 
Ilingetorp 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-04-29 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslag – Renovering av bro i Ilingetorp genom att byta ut 
     befintligt räcke till ett nytt rörräcke, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslag – Renovering av bro i Ilingetorp genom att byta ut 
     befintligt räcke till ett nytt rörräcke, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 102/16 
AU § 129/16 
AU § 20/16 
KF § 162/15    15/KS0246  
Medborgarförslag – Integrera bibliotek i de sammanbyggda 
kommunhusen 
  
Ärendebeskrivning  
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
integrerar bibliotek i de sammanbyggda kommunhusen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-12-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Integrera bibliotek i de sammanbyggda  
     kommunhusen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-01-19: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Integrera bibliotek i de sammanbyggda  
     kommunhusen till kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- 
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad 
svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-19 
 
Kommunchef Håkan Peterssons yttrande;   
 
Det finns flera delar som i beslutsunderlag varit viktiga delar i den beslutade 
lösningen med ett sammanbyggande av kommunhusen.  
 
Den första delen, och kanske den mest grundläggande, är Myndigheten för 
samhällsberedskaps (MSB) krav på en kommunal krisledningsplats. Att etablera 
en kommunal krisledningsplats har ett krävande regelverk där MSB ställer stora 
krav på dess utförande. I det avseende och på de villkoren är MSB till stor del 
med och finansierar den kommunala ledningsplatsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 102/16, Medborgarförslag – Integrera bibliotek i 
de sammanbyggda kommunhusen 
 
Ett annat perspektiv är behovet av att förbättra arbetsmiljön för de kommunala 
tjänstemännen och deras säkerhet. Denna del gör att det måste finnas en tydlig 
gräns mellan de offentliga miljöerna och de delar som måste befinna sig innan-
för en säkerhetsgräns. 
 
Ett kommunalt folkbibliotek är kanske en av de mest offentliga platser en 
kommun har som verksamhet. Med anledning av den komplicerade gräns-
dragningen mellan just offentlig del och en tydlig säkerhetszon i ett kommun-
hus skulle sannolikt i detta sammanhang ett integrerat bibliotek försvåra 
möjliga och viktiga lösningar.  
 
Vidare så skulle tillgängligheten samt framtida parkeringsmöjligheter tillsynes 
vara orimliga att lösa med en begränsad yta platsen medger. Bland annat med 
tanke på detta har inte ett sammanbyggt kommunhus integrerat med ett folk-
bibliotek varit med som möjlighet i ärendets beredning.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-04-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Integrera bibliotek i de sammanbyggda kommun- 
     husen med hänvisning till kommunchefens yttrande, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Integrera bibliotek i de sammanbyggda kommun- 
     husen med hänvisning till kommunchefens yttrande, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 103/16 
AU § 112/16 
AU § 310/15 
KF § 112/15   15/KS0177 
Medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eva Axelsson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun, 
liksom grannkommunen Emmaboda, anammar en strategi för fiberutbyggnad, 
där målsättningen är att alla kommuninvånare skall ha möjlighet att ansluta sig 
till fibernät senast 2020 för en anslutningsavgift under 20 000 kronor. 
 

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

Arbetsutskottet beslutar 2015-10-06: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Strategi för fiberutbyggnad till  
     kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-05 
  

Det är definitivt så att fiber och bredband är en viktig del av en modern 
infrastruktur. En väldigt snar framtids kommunikationsmöjligheter kommer att 
ställa andra och än högre krav än dagens. Tillgänglighet till fiber kommer säkert 
att vara en viktig faktor i bibehållandet av en kommuns attraktivitet gentemot 
alla målgrupper såväl gammal som ung, privat eller företagare.  
 
Torsås kommun har som mål att 90 % av kommunens innevånare skall ha 
möjlighet till bredband år 2020 vilket är detsamma som det regionala målet för 
Kalmar län angivit i RUS, regional utvecklingsstrategi. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 103/16, Medborgarförslag – Strategi för 
fiberutbyggnad 
 
Torsås kommun har dock valt en annan strategi att nå målet än det som anges i 
medborgarförslaget att grannkommunen Emmaboda gjort. Detta val av strategi 
är till del taget utifrån ekonomiskt lokala förutsättningar i relation till god 
ekonomisk hushållning. Att i detta direkt jämföra Torsås med Emmaboda ger 
inte en rättvisande bild av förutsättningar och möjligheter. Emmaboda äger 
bland annat genom sitt bolag Emmaboda energi en redan uppbyggd 
infrastruktur att bygga vidare en övergripande fibrering på.  Varje kommuns 
strategi måste utgå från den egna kommunens förutsättningar vilket gör direkta 
jämförelser i val av metoder svåra. 
 
Den väg som Torsås kommun har valt att använda, för att nå målet, är bland 
annat att alliera sig i partnerskap med starka aktörer samt att skapa 
organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att kunna stötta fiber-
föreningar och byalag. Att i dessa partnerskap och nätverk skapa goda 
attraktiva lösningar och erbjudanden gällande fiber till både företag och 
privatpersoner ligger i arbetssättet för att nå ovan satta målsättning.  
 
Ett kommunalt garanterat takpris för anslutningsavgifter skulle påverka den 
kommunala ekonomin på ett påtagligt sätt och har heller inte hittills varit 
aktuellt.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-04-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad, med hänvisning till att 
     Torsås kommun inte har samma förutsättningar som Emmaboda kommun, 
 
att medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad, med hänvisning till att 
     Torsås kommun inte har samma förutsättningar som Emmaboda kommun, 
 
att medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 104/16 
AU § 109/16 
KS § 121/15 
AU § 90/15  15/KS0024 
Presentation av programmet Hypergene 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost presenterar programmet Hypergene ett beslutstöd 
för kommunal verksamhetsstyrning samt utmaningar och förväntat resultat 
och preliminära kostnader för programmet. 
 
Kalmar kommun använder i dag Hypergene och intresse finns att till 
arbetsutskottet bjuda in ekonomichefen i Kalmar för en information av 
programmet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-17: 
 
att notera presentationen av programmet Hypergene.  
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-05 
 
Ekonomichef Urban Sparre, Kalmar kommun bjöds in till kommunstyrelsen 
2015-04-29 för att informera om sina erfarenheter av Hypergene. Men ärendet 
fick utgå eftersom tekniken inte fungerade.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-04-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta ärendet gällande programmet Hypergene, eftersom det i dagsläget 
     inte är aktuellt. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avsluta ärendet gällande programmet Hypergene, eftersom det i dagsläget 
     inte är aktuellt. 
-----  
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KS § 105/16 
AU § 73/16 
KS § 152/15 
PU § 20/15 15/KS0041  
Redovisning, Medborgarundersökning hösten 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rapport med redovisat resultat för Torsås kommun föreligger. 
 
Torsås kommun deltog i medborgarundersökningen våren 2008, våren 2012 
och hösten 2013. 
 
Nöjd-Region-Index (NRI) blev 53 i årets undersökning. Det är inte en 
säkerställd förändring jämfört med hösten 2013 då NRI också var 53. 
 
Jämfört med medborgarundersökning som gjorts hösten 2013 har faktorn 
Arbetsmöjligheter fått högre betygsindex. 
 
Indexet Rekommendationer blev 53 i höstens undersökning. Det är inte en 
säkerställd förändring jämfört med hösten 2013 då indexet Rekommendation 
också var 53. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att notera rapporten med redovisat resultat av medborgarundersökningen  
     hösten 2015 för Torsås kommun, 
 
att redovisa rapporten till kommunstyrelsen 2016-04-26.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar kort resultatet av medborgar-
undersökningen – hösten 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera rapporten med redovisat resultat av medborgarundersökningen  
     hösten 2015 för Torsås kommun, 
 
att uppdra åt kommunchefen att redovisa medborgarundersökningen i 
     kommunfullmäktige 2016-05-16. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Kommunfullmäktige  
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KS § 106/16 
AU § 114/16   16/KS0073 
Betänkande, Låt fler forma framtiden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till lag om ändring i kommunallagen: 
 

 3 kap 9 a §, Fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar 
att delta och framföra sina synpunkter inför beslut. Paragrafen är ny. 

 4 kap 8 §, Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också 
uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktige får dock besluta 
att den förtroendevalde får ha kvar sina uppdrag under återstoden av 
mandattiden. Paragrafen reglerar det förhållandet att villkoren för valbarhet 
är utgångspunkten för rätten att inneha ett uppdrag under mandatperioden, 
men att en förtroendevald kan av fullmäktige medges undantag om 
valbarhetsvillkoret brister efter att valet skett. 

 15 b §, Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som fullgör sitt 
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid får ledigt från uppdraget 
under en tidsbegränsad period, för att vara föräldraledig. Detsamma gäller 
en sådan förtroendevald som på grund av sjukdom har nedsatt arbets-
förmåga. Om en förtroende får ledigt ska fullmäktige besluta hur lång tid 
ledigheten ska vara och om ekonomiska förmåner enligt 14 § ska utgå 
under ledighet. Fullmäktige får utse en ersättare under ledigheten. 
Paragrafen är ny. 

 15 c §, Kommuner och landsting ska verka för att de förtroendevalda ska 
kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra former. Paragrafen är 
ny. 

 5 kap 7 §, fullmäktige bestämmer när ordinarie sammanträden ska hållas. 
Sammanträde ska hålla också om styrelsen eller minst en tredjedel av 
fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. 
Fullmäktiges presidium får besluta att en debatt utan samband med annan 
handläggning ska äga rum vid sammanträdet. Paragrafen utvidgas till att 
omfatta en uttrycklig möjlighet att sammanträda för att hålla en debatt utan 
samband med annan handläggning. 

 23 §, Ärenden i fullmäktige får väckas av 1. En nämnd, 2. En ledamot 
genom motion, 3. Revisorerna, 4. En fullmäktigeberedning, 5. Styrelsen i 
en sådan juridisk person som avses i 3 kap 16 a – 18 b §§, om fullmäktige 
har beslutat det för särskilda fall. Ärende får också väckas vid folkinitiativ 
och folkmotion. Nuvarande femte punkter utgår. 

 Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas 
av minst tio procent av de röstberättiga kommunmedlemmar. Paragrafen 
tar upp kriterierna för att väcka ett ärende i fullmäktige genom folkinitiativ. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 106/16, Betänkande, Låt fler forma framtiden 
 

 23 b §, Ärende får i fullmäktige väckas av minst en procent av de 
folkbokförda i kommunen, som finns i kommunen den siste december året 
före inlämnandet (folkmotion). Paragrafen är ny och innebär att ett nytt 
demokrativerktyg införs i kommunallagen. 

 25 §, Fullmäktige ska besluta i ärenden som har väckts enligt 23 §. Första 
stycket har endast ändrats redaktionellt. Andra stycket har ändrats på så 
sätt att bestämmelsen om medborgarförslag utgår och ersätts med liknande 
bestämmelser om folkmotion. 

 33 §, En motion eller en folkmotion bör beredas så, att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller folkmotionen väcktes. 
Paragrafen har ändrats på så sätt att reglerna om medborgarförslag har 
utgått och bestämmelser i stället gäller folkmotion. 

 64 §, Arbetsordningens innehåll. 1 första stycket har en punkt om 
handläggning av folkmotioner införts så att bestämmelsen numera gäller 
folkmotion och regeln om medborgarförslag i tidigare andra stycket har 
utgått. Fullmäktige ska komplettera sin arbetsordning med bestämmelser 
om hur folkmotioner ska handläggas. 

 6 kap 19 a§, En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. 
Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om 
fullmäktige har medgett det. 

 27 a §, Ett ärende som väckts genom folkmotion ska om möjligt 
handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väckts i 
fullmäktige. I paragrafen utgår bestämmelserna om medborgarförslag och 
ersätts med liknande bestämmelser för folkmotion. 

 34 §, Ärende där beslutanderätten i delegeras. I punkt fyra har 
bestämmelserna om medborgarförslag utgått och ersatts med folkmotion. 

 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser träder i kraft 2019-01-01. 
Övergångsbestämmelser avser de medborgarförslag som väckts i kommun- 
fullmäktige före 2017-07-01. 

 18.2 förslag till lag om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid 
kommunala val och folkomröstningar. Denna lag träder i kraft 2017-07-01. 
Upphör att gälla vid utgången av 2022. 

 
Remissvar ska ha inkommit in till Kulturdepartementet senast 2016-06-21. 
 
Ledamot Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta någon 
ställning till beslut i ärendet.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 106/16, Betänkande, Låt fler forma framtiden 
 

Arbetsutskott föreslår 2016-04-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå att lämna något yttrande på betänkandet Låt fler forma framtiden. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå att lämna något yttrande på betänkandet Låt fler forma framtiden. 
-----  
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KS § 107/19 
AU § 131/16   16/KS0086 
Årsredovisning 2015, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning, granskning av årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 
föreligger från Samordningsförbundet i Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Revisonen bedömer, 
sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Kalmar län har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig, 
 
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning 
och god redovisningssed, 
 
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-04-19 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2015 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2015 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
 
 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 47 av 48   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-04-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 108/16   16/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Personaldag 2016-04-26. 

 Rekrytering socialchef, intervjuer 2016-05-02. 

 Extra kommunstyrelse 2016-05-16. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunstyrelsen sammanträder innan kommunfullmäktige 2016-05-16 
     med anledning av rekrytering av ny socialchef, 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
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KS § 109/16   16/KS0016  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2016-04-05, 2016-04-19,  
Personalutskottet 2016-03-01. 
 

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

 
 
 
 


