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Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2016-05-31, 13.00 – 16.30    
  Sammanträdet ajourneras mellan 13.15 – 13.17    
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Susanne Rosén, S 
 Lena Gustafsson, V 
 Mona Magnusson, M   
 Johan Petersson, L     
 Sten Bondesson, C 
 Eva-Kristina Berg, C tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C     
 Christofer Johansson, C    
 Nicklas Thorlin, SD tjänstgörande ersättare för Martin Kirchberg, SD    
 Kent Freij, SD 
  
  
  
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista 
   
Utses att justera Roland Swedestam, S 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2016-06-02 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 112 - 141  

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

 Justerande Roland Swedestam 

   

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2016-05-31 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2016-06-02 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-06-24 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Per-Olov Karlsson, SD ej tjänstgörande ersättare 112 - 141 

Thomas Danielsson, ekonomichef 112 – 118 

Dan Sjöholm, socialchef 116 

Lena Sandgren Swartz, bildningschef 116 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 116 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 112 - 141 
 
§ 112 Hantering av extra statligt stöd för att hantera flyktingsituationen  
 2016 

§ 113 Kompletteringsbudget 2016 
§ 114 Finansrapport per 2016-04-31 
§ 115 Ekonomirapport april 2016 
§ 116 Aktuell information från respektive nämnd 
§ 117 Årsplan 2017, Plan 2018 – 2019 
§ 118 Taxor och avgifter 2017 
§ 119 Ansökan om stöd för vattenprojekt, Torsås Kustmiljögrupp 
§ 120 Syskonen Johanssons Stipendiefond 
§ 121 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 122 Miljöstöd 
§ 123 Skötsel av våtmark 
§ 124 Samarbete, Konsumentrådgivning 
§ 125 Anmälan till höstens Medborgarundersökning 2016 
§ 126 Avloppsprojekt (avsluta) 
§ 127 Förfrågan markköp del av Övraby 1:14 
§ 128 Förfrågan markköp del av Bergkvara 2:1 
§ 129 Servitut på fastigheten Applerum 5:6 
§ 130 Icke verkställda beslut kvartal 1, 2016 
§ 131 Motion – Bygg för LSS-behov (tidsfrist) 
§ 132 Delegationsordning för nämnder och styrelse 
§ 133 Årsredovisning 2015, Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  

Torsås 
§ 134 Årsredovisning 2015, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 135 Årsredovisning 2015, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 136 Årsredovisning 2015, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 137 Kommunledningen informerar 
§ 138 Anmälan beslut, Arbetsutskottet 2016-05-10, 2016-05-17 
 Personalutskottet 2016-05-03 
§ 139 Anhållan om utökad kommunal borgensram för Torsås Bostads AB 

och Torsås Fastighets AB 
§ 140 Väg till pumpstation Biodammen i Torsås 
§ 141 Bergkvara hamn 
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KS § 112/16 
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 § 112/16, 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 § 112/16, 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 § 112/16, 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 2016-04-26: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2016-05-24. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-05-31 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-05-10 § 109 att begära av kommunstyrelsen 
de 2 mnkr till utbyggnad av Eklövets förskola i Söderåkra enligt tidigare beslut 
i bildningsnämnden 2016-04-05 § 65. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-05-12 § 74 att godkänna förslag till aktiviteter 
2016, Regional samverkan kring Samhällsorientering på modersmål för 
nyanlända samt förslag till samarbetsform Idéburet Offentligt Partnerskap 
(IOP).  
Regional samverkan kring Samhällsorientering på modersmål för nyanlända 
kan finansieras med tilldelade migrationsmedel.  
IOP-projektet tillsammans med Söderåkra AIK fattas nytt beslut avseende 
finansiering för år 2017.  
Socialförvaltningen fortsätter arbetet med att utreda angelägna aktiviteter inom 
det aktuella verksamhetsområdet. 
 
Bygg- och miljönämnden 2016-05-11 § 35 och tekniska nämnden 2016-03-22  
§ 17 beslutar att man inte har någon volymökning på grund av det ökade 
migrationsuppdraget. 
 
Enligt begäran från Kent Freij, SD ajourneras sammanträdet mellan 13.15 – 
13.18 innan kommunstyrelsen återupptar förhandlingarna. 
 
Kent Freij, SD och Nicklas Thorlin, SD meddelar att de inte kommer att ta 
ställning till något beslut. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 112/16, Hantering av extra statligt stöd för att 
hantera flyktingsituationen 2016 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera prognostiserat resultat för 2016 per dagens datum till 14.6 mnkr, 

 

att planera för avsättning av 3 mnkr av 2016 år resultat till RUR (Resultat-

utjämningsreserv), 

 

att inom budgeterat resultat fördela 4mkr ur 2016 års budget enligt nedan 

 

 1 mnkr fördelas at täcka kommunstyrelsens ökade kostnader med 

anledning av det ökade uppdraget inom integration, 

 2 mnkr fördelas som aktieägartillskott till TFAB för att tillfredsställa 

bildningsnämndens lokalbehov inom förskolan Eklövet Söderåkra, 

 1 mnkr fördelas till socialnämnden för att förstärka och kraftsamla i 

arbetet inom uppdraget breddad arbetsmarknad för fler i själv-

försörjning och fler arbetstillfällen. 

 
att fastställa nytt budgeterat resultat 2016 enligt god ekonomisk hushållning till 

     10,6 mnkr. 

-----   

Sändlista 

Kommunfullmäktige 
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KS § 113/16 
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 § 113/16, 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 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 55   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-05-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 113/16, 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 2016-04-26: 
 
att  fortsätta bereda ärendet.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-05-31 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar investeringsbudget 2015 som inte 
är slutförda: 
 
Kommunstyrelsen, 6 586 tkr 
Bygg- och miljönämnden, 200 tkr 
Tekniska nämnden, 18 611 tkr, skattefinansierad verksamhet 5 824 tkr, 
avgiftsfinansierad verksamhet 12 787 tkr 
Socialnämnden, 575 tkr (1 183 tkr). 
 
Bygg- och miljönämnden har för 2015 avsatt pengar i driftsbudgeten för 
planering av ett vattenvårdsprojekt i Torsåsån med bland annat våtmarker. 
Pengar från investeringsbudget ska användas till anläggande av två våtmarker. 
Genomförandet av våtmarkerna har blivit försenat, främst beroende på 
utgrävningar av en komposthög i anslutning till kyrkans parkering. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2016-05-11 § 34 att investeringspengarna 
överförs till 2016 års investeringsbudget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-03-22 § 13 att investeringsmedel för 
vågbrytare 1 000 tkr utgår och att nämnden återkommer med en ny begäran 
om investeringsanslag när muddringen i småbåtshamnen är klar samt att i 
övrigt godkänna kompletteringsbudget 2016, 4 814 tkr för skattefinansierad 
verksamhet och 12 787 tkr för avgiftsfinansierad verksamhet, totalt 17 601 tkr. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 113/16, Kompletteringsbudget 2016 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att investeringsmedel för vågbrytare 1 000 tkr utgår från tekniska nämndens 
     kompletteringsbudget för 2016,  
 
att anslå i investeringsbudget 2016: 
     Kommunstyrelsen, 6 586 tkr 
     Bygg- och miljönämnden, 200 tkr 
     Tekniska nämnden, 17 601 tkr, skattefinansierad verksamhet 4 814 tkr,  
     avgiftsfinansierad verksamhet 12 787 tkr 
     Socialnämnden, 575 tkr (1 183 tkr). 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 114/15 16/KS0103 
Finansrapport per den 2016-04-30 
 
Ärendebeskrivning 
 
Finansrapport per den 2016-04-30 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera finansrapporten per den 2016-04-30. 
----- 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 115/16   16/KS0010  
Ekonomirapport/Månadsuppföljning januari – april 2016  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar månadsuppföljning för 
nämndernas budget januari – april 2016, investeringar, personalkostnader samt 
sjukfrånvaro. 
 
Kommunstyrelsen 
Verksamheten följer budget. 
Asylsamordningen ligger med ett utfall på -1,6 mnkr, men återsökning kommer 
att ske 2016-06-21 visar på ett återsökt belopp på 2,5 mnkr för vårterminen. 
 
Bygg- och miljönämnden 
Verksamheten följer budget. 
Verksamheten våtmarksprojekt, en intäkt på 218 tkr vid avslutning av 
balanskonto, hav. 
 
Tekniska nämnden 
Verksamheten följer budget. 
Fakturering för första kvartalet skickas ut juni 2016. 
 
Socialnämnden 
Verksamheten följer budget. 
                  
Bildningsnämnden: 
Verksamheten följer budget. 
 
Finansförvaltningen 
Ny skatteprognos från Sveriges kommuner och landsting som visar en ökning 
med 1 mnkr. 
Skatteintäkterna minskar men inkomstutjämningsbidraget ökar. 
Årets löneökning överstiger 2,5 procent (6,5 mnkr). 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari – april 2016. 
-----  
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KS § 116/16 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/Finansförvaltningen april 2016, 30,7/36,9 

procent. 
2. Inga förändringar avseende målen och volym. 
3. Projektering kommunhuset och Olssonska fastigheten, Budgetarbete. 
4. Pågår. 
 

Socialchef Dan Sjöholm 
 
1. Utfall för socialnämnden april 2016, 41 procent. 
2. Hemtjänsttimmar, Ensamkommande barn, ökat behov av hjälpmedel. 
3. Revisionsgranskning kvalitet i äldreomsorgen, Effektivisering hemtjänst, 

Chefsrekrytering, föranmäld IVO-inspektion HVB-hem, Arbetskläder, 
Svåra brukarärenden, Lokaler. 

4. God måluppfyllelse. 

 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm 
 
1. Bygg- och miljönämndens utfall april 2016, 16 procent. 
2. Färre bygglov, Fler bostadsanpassningsbidrag, Mindre tillsyn på grund av 

sjukdom. 
3. Kommunhusen, HVB-hem, Tillsynsärende, Karlavägen, Spelet 11, 

Våtmarksprojekt. 
4. Pågår. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 116/16, Aktuell information från respektive nämnd 
mars 2016 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm 
 
1. Tekniska nämndens utfall april 2016, skattefinansierad verksamhet 28 

procent, avgiftsfinansierad verksamhet 46 procent.  
2. Ingen avvikelse i volym.  
3. Vattenförsörjning/spara vatten. 
4. Pågår. 

 
Bildningschef Lena Sandgren Swartz 
 
1. Utfall bildningsnämnden april 2016 förbrukat – 33,3 procent. 
2. Inga större volymförändringar. 
3. Högstadiet, Gullabo, Förskolans lokaler, Kulturskola, Ny verksamhetschef 

grundskolan, Utsedd kommun av Skolverket – nyanlända. 
4. Pågår. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från förvaltningscheferna avseende budget och på- 
    gående händelser i respektive nämnd. 
-----  
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KS § 117/16 
AU § 164/16 
AU § 139/16 
AU § 137/16 
AU § 98/16   16/KS0080 
Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar resultatbudget, skatteintäkter och 
kommunal utjämning, driftbudget samt investeringar för 2017.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2016-04-19. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-19 
 
Socialchef Dan Sjöholm, bildningschef Lena Sandgren Swartz och samhälls-
byggnadschef Martin Storm redovisar förslag till budget för 2017. Se aktbilaga. 
 
Utgångspunkt för redovisat förslag är i ingångsvärden plan 2017 samt kalkyl 
för skatter och bidrag. Diskussioner i sammanhang som budget dag och 
näringslivsråd har även det varit ingång i centrala ledningsgruppens 
resonemang. 
 
Jämförbara kommuner: Sollefteå, Vansbro, Älvdalen och Ödeshög. 
 
Kommunchef Håkan Petersson sammanfattar förslag till förändring i budget 
2017 i förhållande till plan 2017.  
Återstår att fördela på förvaltningarna 3 222 tkr. Nytt resultat 2017 efter 
förändringar 4 000 tkr. 
 
Förslag till fördelning: 
Kommunstyrelsen  1 000 tkr 
Bygg- och miljönämnden   122 tkr 
Tekniska nämnden    100 tkr 
Socialnämnden  1 300 tkr 
Bildningsnämnden    700 tkr 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 117/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 
Arbetsutskottet beslutar 2016-05-10: 
 
att befolkningstalet utgår från 2015 års avräkning, 6 965 invånare, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottets extra sammanträde 2016-05-17. 

  
Arbetsutskottets behandling 2016-05-17 
 
Revisorernas driftbudget har under en rad år varit oförändrad med en ram på 
500 tkr. För att säkerställa köp av tjänster för granskningsverksamheten på en 
årlig nivå mellan cirka 350 och cirka 400 tkr äskas om en ramförstärkning på 40 
tkr per år, vilket motsvarar 540 tkr per år för 2017, 2018 och 2019. 
 
Kommunchef Håkan Petersson och ekonomichef Thomas Danielsson 
sammanfattar förslag till resultatbudget 2017 och plan 2018 – 2019 samt 
förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018 – 2019. Se aktbilaga. 
 
Mona Magnusson, M inträder i sammanträdet utan att delta i beslutet, eftersom 
hon inträtt under påbörjad behandling av ärendet. 
 
Martin Kirchberg, SD med instämmande av icke tjänstgörande ersättare Mona 
Magnusson, M vill att investeringarna avseende nybyggnation och eftersatt 
underhåll redovisas till kommuninvånarna via en pressinformation. 
 
Sverigedemokraterna genom Martin Kirchberg och Centerpartiet genom Sten 
Bondesson deltar inte i beslutet om budget 2017 och ekonomisk planering för 
2018 – 2019. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt, 
     att för kommunstyrelsens räkning under 2017 ny upplåna, det vill säga öka 
     kommunens skulder under 2017 med upptill 25 mkr. 

 
Fortsättning  
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Fortsättning § 117/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa Majoritetens förslag till budget 2017 och ekonomisk planering för  
     2018 – 2019. 
 
att fastställa oförändrad utdebitering 21,43. 
 
att fastställa revisionens budget med 500 tkr. 
 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att ny upplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under år 2017, med upptill 25 mkr. 
 
att avskrivningskostnaderna och kapitalkostnader för gjorda investeringar skall  
     belasta respektive nämnds budget, från och med start 2017.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-05-31 
 
Kent Freij, SD och Nicklas Thorlin, SD meddelar att de inte kommer att ta 
ställning till något beslut. 

 
Tilläggsyrkande, proposition och votering 
 
Centerpartiet vill göra en markering hur viktig vår personal är och hur viktigt det 
är att man tror och vill utveckla den kompetens som redan idag finns i vår 
kommun. Idag arbetar duktig personal i hemtjänsten som saknar till exempel 
undersköterskeexamen. Eller inom skolan där bland annat speciallärare saknas 
och egen kompetensutveckling får finansieras av privata medel.  
 
Med bakgrund av detta yrkar Christofer Johansson, C, Sten Bondesson, C och 
Eva-Kristina Berg, C att det avsätts 500 tkr till kompetensutveckling och fort-
bildning av vår personal efter förvaltningarnas behov. Finansiering tas från 
resultatet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och 
Christofer Johanssons, C med fleras yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt arbetsutskottets förslag och nej = enligt 
Christofer Johanssons, C med fleras yrkande avges 6 ja-röster och 3 nej-röster 
samt 2 avstod. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 117/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 

Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S   X     

Susanne Rosén S  X   

Lena Gustafsson V  X   

Mona Magnusson M    X    

Johan Petersson L  X   

Sten Bondesson C   X  

Marcus Johansson C Eva-Kristina Berg, C  X  

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD Nicklas Thorlin, SD      X 

Kent Freij SD    X 

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 6 3 2 

    

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt, 
     att för kommunstyrelsens räkning under 2017 ny upplåna, det vill säga öka 
     kommunens skulder under 2017 med upptill 25 mkr. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa Majoritetens förslag till budget 2017 och ekonomisk planering för  
     2018 – 2019. 
 
att fastställa oförändrad utdebitering 21,43. 
 
att fastställa revisionens budget med 500 tkr. 
 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att ny upplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under år 2017, med upptill 25 mkr. 
 
att avskrivningskostnaderna och kapitalkostnader för gjorda investeringar skall  
     belasta respektive nämnds budget, från och med start 2017, 
 
att anta Torsås kommuns styrsystem inklusive principer för ekonomistyrning. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 117/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 

Reservation 
 
Christofer Johansson, C, Sten Bondesson, C och Eva-Kristina Berg, C 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 118/16 16/KS0085 
Taxor och avgifter 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på tomtpriser 2017 samt kopieringskostnader 2017 föreligger från 
kommunkansliet. 
 
Tekniska nämndens beslutar 2016-03-22 § 7 att godkänna förslag till taxor 
2017 inom skattefinansierad verksamhet, oförändrade från 2016 samt att 
avvakta med beslut av anläggningstaxa och brukningstaxa för VA 2017 till 
nämndens möte i oktober när omarbetning av taxan beräknas vara klar. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2016-10-04. 
----- 
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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KS § 119/16 
AU § 140/16 16/KS0095 
Ansökan om stöd för vattenprojekt, Torsås Kustmiljögrupp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Kustmiljögrupps styrelse delar bygg- och miljönämndens beskrivning 
av, att Torsås kommun har en lång tradition av aktivt kustmiljöarbete, dock med 
tillägget och förtydligandet att denna långa tradition i mångt och mycket har 
gått hand i hand med tillkomsten av Torsås Kustmiljögrupp. 
 
Torsås Kustmiljögrupp äskar för sitt ideella arbete ”för ett gott liv i en 
livskraftig kommun” ekonomiskt stöd för perioden 2017 – 2019, som avser 
vattenprojekt utmed kustremsan i Torsås kommun med ett belopp av 30 000 
kronor per år under tre år. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå äskandet från Torsås Kustmiljögrupp, 
 
att vidarebefordra skrivelsen till bygg- och miljönämnden för att vidare  
    diskutera samverkansformer. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå äskandet från Torsås Kustmiljögrupp, 
 
att vidarebefordra skrivelsen till bygg- och miljönämnden för att vidare  
    diskutera samverkansformer med Torsås Kustmiljögrupp. 
----- 
Sändlista 
Torsås Kustmiljögrupp 
Bygg- och miljönämnden 
 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 av 55   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-05-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
KS § 120/16 
DK § 1-4/16    16/KS0011 
Utdelning Syskonens Johanssons Stipendiefond 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen i Torsås kommun har att förvalta Syskonen Johanssons 
stipendiefond. Fonden skall främja ungdomars vård, fostran och utbildning. 

 
Stipendiets grundkriterier för utdelning är följande: 
 
1. Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år 

och till och med det år denne fyller 24 år. 
2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för 

ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig 
utbildning. 

3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av 
breddutbildning. 

4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning. 
5. Stipendiet kan endast erhållas en gång. 
6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela 

stipendium om synnerliga skäl föreligger. 
 
Fondutdelning 2016 ur Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond är  
40 846 kronor. 
 
Vid ansökningstidens utgång 2016-04-01 har sexton ansökningar inkommit. 
 
Donationskommittén föreslår, med hänsyn till de av kommunstyrelsen antagna 
urvalskriterierna, följande ungdomar utses till stipendiater 2016: 
 
Tilldelas 5 000 kronor vardera: 
 
Johanna Strand, Torsås 
Emil Petersson, Torsås 
Nanny Magnusson, Torsås 
Sara Emilsson, Torsås 
Gustav Karlsson, Torsås 
 
Tilldelas 4 000 kronor vardera: 
 
Anna Arbman, Torsås 
Suncica Milosevic, Torsås 
Axel Dalberg, Söderåkra 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 120/16, Utdelning Syskonens Johanssons 
Stipendiefond 
 
Donationskommittén föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att använda 37 000 kronor till årets stipendier, 
 
att utse årets stipendiater enligt donationskommitténs förslag. 
 
att stipendiet utdelas vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-13, 
     klockan 18.00. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att använda 37 000 kronor till årets stipendier, 
 
att utse årets stipendiater enligt donationskommitténs förslag, 
 
att stipendiet utdelas vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-13, 
     klockan 18.00. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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KS § 121/16 
AU § 142/16   16/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under april 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under april 2016. 
 

 Läraren 5, Uppförande av plank i tomtgräns. 

 Bergkvara 2:33, Rivning av omklädningshytt vid badplats. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under april 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under april 2016. 
-----    
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KS § 122/16 
AU § 144/16 16/KS0097 
Miljöstöd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm föredrar ärendet. 
 
Man kan under tiden 2016 – 2018 få statligt stöd till investeringar som 
förbättrar miljö. Det kan till exempel vara att röja en betesmark, anlägga en 
våtmark för att öka den biologiska mångfalden eller förbättra vattenkvaliteten i 
våra sjöar och hav. 
 
Man kan inte få stöd för lön till anställda och inte heller till eget arbete i enskild 
firma, handelsbolag eller kommanditbolag för att genomföra investeringen. 
 
Stödet varierar beroende på vilken miljöinvestering som görs. 
 
Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer, 
företag samt enskilda personer kan söka stödet. 
 
Stödet måste sökas för varje projekt eller åtgärd. Om det är kommunen som 
ansöker är det kommunen som ansvarar för redovisning samt att de åtgärder 
som ska utföras handlas upp enligt Lagen om offentlig upphandling LOU. 
Stödet betalas ut 12 – 24 månader i efterskott. 
 
Ett nyttjande av medel på balanskontot med 100 tkr innebär att åtgärder för att 
stärka vattenmiljön för motsvarande 1 000 tkr kommer kommunen till del. I 
första hand avses åtgärder på privat mark i anslutning till Grisbäcken. 
 
Det finns goda möjligheter att nyttja detta stöd för angelägna åtgärder som 
förbättrar vattenkvalitén och status. Med hänsyn till fördröjningar i utbetal-
ningarna önskas att nyttja kommunens likviditet upp till 1 000 tkr för detta 
ändamål. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänsyn till fördröjningar i utbetalningarna godkänna att kommunens 
     likviditet nyttjas upp till 1 000 tkr för åtgärder som förbättrar vattenkvalitén  
     och status. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med hänsyn till fördröjningar i utbetalningarna godkänna att kommunens 
     likviditet nyttjas upp till 1 000 tkr för åtgärder som förbättrar vattenkvalitén  
     och status. 
----- Sändlista Tekniska nämnden, Ekonomiavdelning 
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KS § 123/16 
AU § 145/16  
KS § 38/16 
AU § 39/16   14/KS0172 
Skötsel av våtmark 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är på gång att skriva en överenskommelse med 
en fastighetsägare i Ilingetorp för att anlägga en våtmark där. 
 
Våtmarken ingår i projektet som kallas LOVA – Magasinering och fördröjning 
ett helhetsgrepp, som avslutats december 2015 men har blivit förlängt till 
oktober 2016. 
 
Frågor som samhällsbyggnadsförvaltningen vill ha svar på: 
 
1. Ska Torsås kommun stå för underhåll för all framtid på annans mark 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-16: 
 
att Torsås kommun inte ska stå för underhåll för all framtid på annans mark, 
 
att undertecknande av avtal görs av behörig firmatecknare, två i förening, 
 
att uppdra åt bygg- och miljönämnden, att upprätta ett förslag på lämplig 
     avtalstid. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 123/16, Skötsel av våtmark 
 
Arbetsutskottet behandling 2016-05-10 
 
Bygg- och miljönämnden anser att 

 Man bör tänka på längre sikt, 10-15 år 

 Kostnadsunderlagför skötselavtal ska tas fram 

 Sedimentprov bör tas, för att säkerställa att massorna inte är förorenade 

 Kostnadsförslag även tas fram om massorna är förorenade. 
 
Därefter görs en grov kostnadsberäkning av samhällsbyggnadsförvaltningen 
som redovisas. 
Sedimentprov kommer att tas innan sedimentmassorna tas upp. 
Kravet om ett kostnadsförslag för omhändertagande av förorenats sediment 
har inte tagits fram eftersom skattningen blir allt för grov. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2016-04-13 § 23 att med hänvisning till ovan 
nämnda synpunkter, är ett skötselavtal över tio (10) år lämplig avtalstid. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till bygg- och miljönämndens synpunkter godkänna ett 
     skötselavtal över tio (10) år som lämplig avtalstid. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med hänvisning till bygg- och miljönämndens synpunkter godkänna ett 
     skötselavtal över tio (10) år som lämplig avtalstid. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 124/16 
AU § 147/16  16/KS0093 
Samarbete, Konsumentrådgivning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun köper konsumentrådgivning ifrån Konsument Södra Småland 
som drivs av Ljungby kommun. Avtalet löper ut under året och ett nytt förslag 
till fortsättning av samarbete kommuniceras. 
 
Det nya avtalet med Konsument Södra Småland har nya förutsättningar. Några 
kommuner har valt att avsluta samarbetet, exempelvis Växjö som kommer att 
starta en egen konsumentrådgivning istället.  
 
Avtalet om konsumentrådgivning mellan Ljungby kommun och Torsås 
kommun från 2017-01-01 – 2018-12-31. Därefter förlängning med ett (1) år i 
taget om inte uppsägning förs innan den 30 juni varje år. 
 
Kostnad: 6:70 per invånare. Vid 7 000 invånare = 46 900 kronor per år. 
 
Återkoppling med underskrivet avtal önskas snarast för planering av 
verksamheten. Dock senast 30 juni då det enligt rådande avtal är sista dagen 
för att säga upp avtalet inför kommande år.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta:  
 
att fortsätta samarbetet med Ljungby kommun avseende konsumentrådgivning,  
 
att godkänna upprättat avtal avseende konsumentrådgivning. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att fortsätta samarbetet med Ljungby kommun avseende konsumentrådgivning,  
 
att godkänna upprättat avtal avseende konsumentrådgivning, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och  
     kommunchef Håkan Petersson underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista 
Konsument Södra Småland  
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KS § 125/16 
AU § 148/16   16/KS0013 
Anmälan till höstens Medborgarundersökning 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Totalt har 263 av Sveriges kommuner deltagit hittills och 237 av dem mer än 
en gång.  
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas 
kommunens egna resultat samt jämförelse med samtliga deltagande kommuner 
och även jämförelse med kommuner i olika storleksklasser.  
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor. Tillkommer 1 500 kronor 
för eget kommunspecifikt enkätomslag i färg, 10 000 kronor för frågor från 
Håll Sverige Rent samt tillkommer även för egna tilläggsfrågor efter standar-
enkäten. Alla priser är exklusive mervärdesskatt. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2016-08-23 och för att 
beställa tilläggsfrågor är sista dagen 2016-06-07. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i höstens Medborgarundersökning 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att medverka i höstens Medborgarundersökning 2016. 
-----  
Sändlista 
SCB  
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KS § 126/16 
AU § 149/16 
KS § 246/13 
AU § 336/13   13/KS0171 
Avloppsprojekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C och Roland Swedestam, S informerar om ny 
teknik för omhändertagande av avlopp. 
 
Önskemål finns att sätta upp en pilotanläggning i Torsås kommun. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-10-18 kommunstyrelsen besluta: 
 
att fatta ett principbeslut om att medverka i avloppsprojektet samt 
 
att samverka med Tekniknod, Sustainable Sweden Southeast AB och lokala 
     företag,  
 
att återkomma med finansiering av avloppsprojektet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-10-29: 
 
att fatta ett principbeslut om att medverka i avloppsprojektet samt 
 
att samverka med Tekniknod, Sustainable Sweden Southeast AB och lokala 
     företag,  
 
att återkomma med finansiering av avloppsprojektet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta ärendet avseende avloppsprojektet eftersom det inte är aktuellt. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avsluta ärendet avseende avloppsprojektet eftersom det inte är aktuellt. 
-----  
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KS § 127/16 
AU § 150/16   16/KS0020 
Förfrågan markköp del av Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Niklas och Malena Nilsson, Söderåkra är intresserad av att förvärva en del av 
fastigheten Övraby 1:14. Den del som är intressant är belägen i den norra delen 
av området och i direkt anslutning till deras fastighet Övraby 7:2. 
 
Avsikten med förvärvet är att reservera mark för ett eventuellt framtida 
uppförande av ett mindre komplementhus till deras nuvarande boningshus. 
 
Området som är intressant är cirka 900 kvm (29 x 31 meter). 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att fortsätta bereda ärendet gällande förfrågan om markköp på del av Övraby 
     1:14. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå hemställan om att förvärva del av fastigheten Övraby 1:14 med  
     hänvisning till att marken är planlagt för bostäder. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå hemställan om att förvärva del av fastigheten Övraby 1:14 med  
     hänvisning till att marken är planlagt för bostäder. 
-----  
Sändlista 
Niklas och Malena Nilsson, Söderåkra 
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KS § 128/16 
AU § 151/16   16/KS0100  
Förfrågan markköp del av Bergkvara 2:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johan Nilsson, Bergkvara är intresserad av att förvärva en del av fastigheten 
Bergkvara 2:1. Den del som är intressant är belägen i direkt anslutning till 
fastigheten Laxen 2. 
 
Marken är planlagd för bostäder. 
 
Idag går VA-ledningarna under den aktuella vägsnutten. Det går inte att bygga 
över dessa ledningar eller i närheten av ledningarna, marken kan endast 
användas som trädgård. Om kommunen säljer marken behövs en ledningsrätt 
anordnas. 
 
Ett official servitut är upprättat som ger Laxen 5 rätt till väg över Bergkvara 
2:24. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att försälja del av Bergkvara 2:1 med motivering att det i fram- 
     tiden kan bli svårighet att lösa tillgängligheten i området. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-05-31 
 
Johan Nilsson, Bergkvara äger fastigheterna Laxen 3, 4 och 5. Laxen 5 har en 
egen väg till sin tomt i anslutning till garaget.  
 
Fastighetsägaren vill att man ser över det servitut som finns idag som 
förmodligen är gammalt och fyller ingen funktion. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att försälja del av Bergkvara 2:1 med motivering att det i fram- 
     tiden kan bli svårighet att lösa tillgängligheten i området. 
-----  
Sändlista 
Johan Nilsson, Bergkvara 
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KS § 129/16 
AU § 152/16   16/KS0098  
Servitut på fastigheten Applerum 5:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bo Olsson, Applerum efterhör om att få servitut på del av Applerum 5:6 för 
anslutning av en infiltrationsanläggning. Den del som är intressant är belägen i 
direkt anslutning till fastigheten Applerum 4:21. 
 
Området som är intressant är cirka 45 kvm (3 x 15 meter). 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan om servitut på del av Applerum 5:6 med motivering att i 
     första hand placera infiltrationsanläggningen på egen fastighet. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-05-31 
 
Skrivelse från Bo Olsson och Agneta Olsson föreligger. 
 
Ägarna till fastigheten Applerum 4:21 har ålagts att göra om deras enskilda 
avlopp. Tillsammans med en erfaren entreprenör har genomgång gjort av de 
olika alternativen.  
 
Den tilltänkta markremsan är 45 kvadratmeter (3 meter bred och 15 meter 
lång). Servitutet med kommunen är för att kunna placera anläggningen där. 
Den utgörs till största delen av en slänt bevuxen med buskar och nässlor.  
 
Den berörda marken arrenderas ut idag och arrendatorn har inget emot ett 
servitut tecknas på den marken, men har synpunkter på placeringen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå framställan om servitut på del av Applerum 5:6 med motivering att i 
     första hand placera infiltrationsanläggningen på egen fastighet, 
 
att notera inlämnad skrivelse från fastighetsägarna till Applerum 4:21. 
-----  
Sändlista 
Bo och Kerstin Olsson, Applerum  
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KS § 130/16 
AU § 153/16   16/KS0094 
Icke verkställda beslut kvartal 1, 2016  
 
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 1, 2016 
 
Antal icke verkställda beslut: 5 (7)  7 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20140929 - 548 (457) SoL Kontaktperson sagt upp 
uppdraget 

Kvinna 20141101 - 514 (423) SoL Kontaktperson sagt upp 
uppdraget 

Man 20150301 -  396 (305) SoL Särskilt boende brist på plats 
(lägenhet) 

Kvinna 20150619 287 (196) SoL Särskilt boende brist på plats 
(lägenhet) 

Kvinna 20150618 305 (214) LSS Personlig assistans – resursbrist 
lämplig personal 

 
   
Antal dagar från beslut till rapportering (160331): 2 050 (2 009) 
Antal män: 2 (3) 
Antal kvinnor 3 (4) 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2016. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 130/16, Icke verkställda beslut kvartal 1, 2016  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2016. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 131/16 
AU § 155/16 
AU § 82/16 
KF § 21/16   16/KS0048 
Motion – Bygg för LSS-behov 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, L och Johan Petersson, L efterhör i en motion att Torsås 
kommun inleder en översyn av verksamheten som presenteras för 
kommunfullmäktige, att kommunen inrättar LSS-boende och korttidsboende 
samt att kommunen står för kontrakten. 
    

Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg för LSS-behov 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 2016-03-08: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg för LSS-behov till socialnämnden 
     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 2016-05-10 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2016-04-07 § 65 att ge LSS-hand-
läggaren i uppdrag att göra en grundlig genomlysning av LSS-behov som 
redovisas 2016-09-08 och därefter överlämnas till kommunkansliet. Tidsfristen 
kommer inte att hållas med anledning av detta omfattande arbete som en 
grundlig genomlysning kräver. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 131/16, Motion – Bygg för LSS-behov 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna tidsfristen för socialnämnden avseende beredning av motion –  
     Bygg för LSS-behov fram till och med 2016-10-04. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna tidsfristen för socialnämnden avseende beredning av motion –  
     Bygg för LSS-behov fram till och med 2016-10-04. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KS § 132/16 
AU § 161/16   16/KS0099  
Delegationsordning för nämnder och styrelse 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid personalutskottets sammanträde 2016-05-03 föreslog ledamöterna att 
kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras avseende vem som 
beslutar vid konferenser som är förlagda i mer än två dagar. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att samtliga nämnder och styrelse ser över och harmoniserar delegations- 
     ordningarna. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att samtliga nämnder och styrelse ser över och harmoniserar delegations- 
     ordningarna. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 133/16 
AU § 156/16   15/KS0213 
Årsredovisning 2015, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2015 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås. 
 
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås delårsrapport per den 31 augusti. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 
detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av revisionsrapport som 
utarbetats av PwC. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den 
ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med en inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 Direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 Direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Kommunförbundet har ett positivt resultat om 634 tkr. Årets resultat innebär 
att det negativa resultatet från föregående år återställs i sin helhet. 
 

 De finansiella målen uppnås i och med resultat och ställning år 2015. 

 Samtliga tre verksamhetsmål uppnås utifrån återrapporteringen i 
årsredovisningen. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 133/16, Årsredovisning 2015, Räddningstjänst-
förbundet Emmaboda - Torsås 
 
Revisorerna tillstyrker att direktionen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet samt att 
årsredovisningen för 2015 godkänns. 
 
Granskning av årsredovisning 2015 föreligger från PwC. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja direktionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ansvarsfrihet för verksamhetsår 2015, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås årsredovisningen 
     för 2015. 
 -----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 134/16 
AU § 157/16    15/KS0203 
Årsredovisning 2015, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som 
bedrivs i kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare.  
 
Direktionen i Kalmarsundsregionens Renhållare ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvara också för att det finns tillräcklig 
intern kontroll. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt de uppdrag, mål 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Revisorerna bedömer att:  
 

 Direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

 Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt är rättvisande. 

 Direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

 De mål som direktionen har fastställt endast delvis har uppnåtts. Av fyra 
verksamhetsmål har tre uppfyllts och av de tre finansiella målen har endast 
ett uppfyllts. Direktionen uttalar att det är högsta prioritet att uppnå 
samtliga mål under 2016. 

  
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.  
 
Granskning av årsredovisning 2015 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 134/16, Årsredovisning 2015, Kalmarsunds-
regionens Renhållare 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 135/16 
AU § 158/16    15/KS0234 
Årsredovisning 2015, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som 
bedrivs i kommunalförbundet Kalmarsunds Gymnasieförbund.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvara också för att det finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt de uppdrag, mål 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 Styrelsen i kommunalförbundet Kalmarsunds Gymnasieförbund har 
bedrivit verksamheten på ett ända-målsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt. 

 Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 Styrelsens interna kontroll är tillräcklig. 

 Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som styrelsen har uppställt. 

 
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Granskning av årsredovisning 2015 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
  
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 135/16, Årsredovisning 2015, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 136/16 
AU § 159/16 15/KS0199 
Årsredovisning 2015, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkans-
organ (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I 
samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 
beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse 
(direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling. 
 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landstinget). 
 
Landstingsfullmäktige utsedda revisorer har granskat Regionförbundets 
verksamhet. 
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvara också för att det finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 Styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ända-målsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

 Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt är rättvisande. 

 Det har inte bedrivits något systematiskt arbete med den interna 
kontrollen. Kommer att följa styrelsens arbete med den interna kontrollen 
under 2016. 

 Finansiella måluppfyllelse mycket god, samtliga mål är uppnådda. 

 Måluppfyllelse för verksamhetsmålen goda, 74 procent av målen är 
uppnådda. 

 
Revisorerna tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i 
detta organ beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisning för 2015 godkänns. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län samt 
 
att godkänna Regionförbundets årsredovisning för 2015. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 135/16, Årsredovisning 2015, Regionförbundet i 
Kalmar län 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län samt 
 
att godkänna Regionförbundets årsredovisning för 2015. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
 
 
 
  

 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 49 av 55   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-05-31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 137/16 
AU § 173/16   16/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Säkerhetssamordnare har sagt upp sig. 

 Semester, Centrala Ledningsgruppen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-31 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut avseende förordnande under 
     sommarsemestern 2016, minskat öppethållande i kommunhusen/växeln. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut avseende förordnande under 
     sommarsemestern 2016, minskat öppethållande i kommunhusen/växeln., 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
 -----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 138/16   16/KS0016  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2016-05-10, 2016-05-17,  
Personalutskottet 2016-05-03. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna, anmälan. 
-----  
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KS § 139/16 
AU § 165/16    16/KS0108 
Anhållan om utökad kommunal borgensram för Torsås Bostads 
AB och Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
För planerade ny- och ombyggnationer med mera anhålls en total utökad 
kommunal borgensram med 119 mnkr för Torsås Bostads AB och Torsås 
Fastighets AB. 
 

Torsås Bostads AB (TBAB) 
Torsås Bostads AB behöver en utökad kommunal borgensram från nuvarande 
165 mnkr till 242 mnkr för: 
 

 omfattande ombyggnation av fastighet och lägenheter på Karlavägen 1 A-C 
i Torsås, 

 nybyggnation av lägenheter på Spelet 11 (Propsbacken) i Bergkvara samt 

 ny värmeanläggning till fastigheten på Badhusgatan 7 – 9 i Torsås. 
 

Torsås Fastighets AB (TFAB) 
Torsås Fastighets AB behöver en utökad kommunal borgensram från 
nuvarande 250 mnkr till 292 mnkr för: 
 

 köp av fastigheten (före detta Arbetsförmedling och Apotek i Torsås), 

 om- och tillbyggnad Gullabo skola, 

 om- och tillbyggnad vita skolan inklusive familjecentral i Torsås, 

 ombyggnad före detta Samhall i Torsås samt 

 inköp av maskiner för yttre skötsel. 
 
Protokoll daterat 2016-04-28 från Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets 
AB föreligger. 
 

Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C yrkar att uppdra åt kommunchefen att skyndsamt tar 
fram ett förslag till en långsiktig investeringsplan för Torsås kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat 
bifalla Christofer Johansson, C yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 139/16, Anhållan om utökad kommunal 
borgensram för Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-05-31 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Bostads AB:s låneförbindelser 
     från 165 mnkr till 242 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader för  
     omfattade ombyggnad av fastighet och lägenhet på Karlavägen 1 A-C, ny- 
     byggnation av lägenheter på Spelet 11 och ny värmeanläggning till fastig- 
     heten på Badhusgatan 7 – 9,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låne- 
     förbindelser från 250 mnkr till 262 mnkr jämte därpå löpande ränta och 
     kostnader för köp av fastighet (Arbetsförmedling, apotek), om- och till- 
     byggnad Gullabo skola, projektering av familjecentral, ombyggnad före 
     detta Samhall och inköp av maskiner för yttre skötsel. 
 
att uppdra åt kommunchefen att skyndsamt tar fram ett förslag till en långsiktig  
     investeringsplan för Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Bostads AB:s låneförbindelser 
     från 165 mnkr till 242 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader för  
     omfattade ombyggnad av fastighet och lägenhet på Karlavägen 1 A-C, ny- 
     byggnation av lägenheter på Spelet 11 och ny värmeanläggning till fastig- 
     heten på Badhusgatan 7 – 9,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låne- 
     förbindelser från 250 mnkr till 262 mnkr jämte därpå löpande ränta och 
     kostnader för köp av fastighet (Arbetsförmedling, apotek), om- och till- 
     byggnad Gullabo skola, projektering av familjecentral, ombyggnad före 
     detta Samhall och inköp av maskiner för yttre skötsel. 
 
att uppdra åt kommunchefen att skyndsamt tar fram ett förslag till en långsiktig  
     investeringsplan för Torsås kommun. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 140/16 
AU § 166/16 16/KS0109  
Väg till pumpstation Biodammen i Torsås       
      
Ärendebeskrivning 
 
Vägen till pumpstation Biodammen i Torsås går från väg 504 norrut på 
kommunens fastighet Torsås 4:1 (1) mellan fastigheterna Torsås 4:110 och 
4:51. Efter cirka 90 meter svänger vägen 90 grader åt öster och fortsätter över 
fastighet Torsås 4:51. Efter ytterligare cirka 90 meter svänger vägen 90 grader 
åt norr och fortsätter på kommunens fastighet Torsås 4:2 (4). Kommunen äger 
genom ett servitut rätt att använda vägen över fastigheten Torsås 4:51 för att 
komma till pumpstationen.  
 
Torsås 4:110 och 4:51 har samma ägare. 
 
Den senaste tiden har framkomligheten på vägen begränsats på grund av 
schaktarbeten och ändring av marken. Dessutom har schaktmassor lagts upp 
efter den andra svängen, på kommunens fastighet Torsås 4:2 (4). 
 
Samhällsbyggnadschefen har besökt platsen och då noterades att skrot står 
uppställt på kommunens fastighet 4:2 (1). 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-03-22 § 10 att föreslår kommunstyrelsen 
besluta att uppmana fastighetsägaren till Torsås 4:110 och 4:51 att frakta bort 
skrot från fastigheten Torsås 4:2 (1) och schaktmassor från fastighet Torsås 4:2 
(4). 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-31 kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppmana fastighetsägaren till Torsås 4:110 och 4:51 att senast 2016-06-30 
     frakta bort skrot från fastigheten Torsås 4:2 (1) och schaktmassor från 
     fastighet Torsås 4:2 (4) samt på kommunens mark återställning av utfyllnad  
     mot ån, till markens ursprungliga skick. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppmana fastighetsägaren till Torsås 4:110 och 4:51 att senast 2016-06-30 
     frakta bort skrot från fastigheten Torsås 4:2 (1) och schaktmassor från 
     fastighet Torsås 4:2 (4) samt på kommunens mark återställning av utfyllnad  
     mot ån, till markens ursprungliga skick. 
----- 
Sändlista 
Fastighetsägare till Torsås 4:110, 4:51 
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KS § 141/16 
AU § 168/16 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 141/16, Bergkvara hamn 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-03-22: 
 
att en arrendesyn görs av området, 
 
att avslå framställan om en sänkning av arrendeavgiften. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-05-31 
 
Gustav Bergman, Bergkvara Hamn & Stuveri har i ett mail daterat 2016-05-23 
informerat om att bolaget befinner sig i en svår situation gå grund av vikande 
godsflöden och begär om en omedelbar uppsägning av arrendeavtalet. 
 
Tanken är att bolaget kommer att finnas kvar och således miljötillståndet som 
bolaget besitter vilket gör det möjligt att bedriva hamnverksamhet men då i en 
annan form/under andra avtal. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-31 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna att Bergkvara Hamn & Stuveri frånträder upprättat nyttjande- 
     rättsavtal daterat 2012-10-30 under förutsättning att området/marken är  
     återställd senast 2016-09-30 efter godkänd besiktning/avsyn. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna att Bergkvara Hamn & Stuveri frånträder upprättat nyttjande- 
     rättsavtal daterat 2012-10-30 under förutsättning att området/marken är  
     återställd senast 2016-09-30 efter godkänd besiktning/avsyn. 
 ----- 
Sändlista 
Gustav Bergman, Bergkvara Hamn & Stuveri  


