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Kommunstyrelsen 2016-08-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

  
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2016-08-30, 13.00 – 17.30     
  Sammanträdet ajourneras mellan 13.46 – 13.48     
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Susanne Rosén, S 
 Sören Bondesson, S tjänstgörande ersättare för Lena Gustafsson, V 
 Mona Magnusson, M   
 Johan Petersson, L     
 Sten Bondesson, C § 143 - 160 
 Linda Eriksson, C tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C § 143 - 161    
 Per Olov Karlsson, SD tjänstgörande ersättare för Christofer Johansson, C    
 Martin Kirchberg, SD    
 Kent Freij, SD 
 Staffan Kromnow, M tjänstgörande ersättare för Sten Bondesson, C § 161 - 175  
  
  
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista 
   
Utses att justera Susanne Rosén, S 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2016-09-31 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 143 - 177  

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

 Justerande Susanne Rosén 

   

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2016-08-30 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2016-09-31 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-09-22 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Yvonne Eriksson, Projektledare grundskolan 
Anna Hofvergård, Regionchef Ung Företagsamhet 

 

143 

Thomas Danielsson, ekonomichef 144 – 146 

Lena Sjöstrand, tillförordnad socialchef 145 – 146 

Anders Olsson, Utvecklingsledare 145 – 148 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 145 – 146 

Cilla Ilhammar,  
Ragnar Olsson, Regionförbundet i Kalmar län 

 

161 

Matilda Rainford, HR-specialist 165 

Christina Lönnqvist, socialnämndens ordförande 165 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 143 - 177  
 
§ 143 Information från Ung Företagsamhet 
§ 144 Avtal för språkintroduktionselever – Personer med tillstånd 
§ 145 Ekonomirapport juni 2016 
§ 146 Aktuell information från respektive nämnd 
§ 147 Motion – Minska lärarnas administration 
§ 148 Revisionsrapport – Granskning av bildningsnämndens kvalitetsarbete  
 i grundskolan 
§ 149 Ansökningar om anstånd anslutningsavgifter för kommunal VA   
§ 150 Begäran om avyttring av fastighet Binnaretorp 2:4 (Björken) 
§ 151 Förvärv av Lövsångaren 6, Bergkvara 
§ 152 Förstudie regional-lokal samverkan 
§ 153 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 154 Redovisning delegationsbeslut, anställningsbevis 
§ 155 Firmateckning i Torsås kommun – 2018 
§ 156 Beslutsattestanter i Torsås kommun 
§ 157 Samordnare för asylsökande 
§ 158 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016 
§ 159 Förslag till förbättrad projektfinansiering inom SydostLeader 
§ 160 Riktlinjer för föreningsbidrag, revidering 
§ 161 Information om Regionalt samarbete  
§ 162 Utvärdering efter upplösning av kultur- och fritidsutskottet 
§ 163 Sotningsindex 2016 
§ 164 Sammanträdestider 2017 
§ 165 Rekrytering socialchef 
§ 166 Redovisning medborgarförslag  
§ 167 Redovisning motioner 
§ 168 Medborgarförslag – God man till ensamkommande flyktingar 
§ 169 Medborgarförslag – Reparation av lotsbryggan 
§ 170 Medborgarförslag – Snygga upp Salixparken till nästa år 
§ 171 Motion – Stoppa planering av investeringar för kommunhusen,  
 Mjölnerskolan, Olssonska affärshuset 
§ 172 Motion – Införande av oppositionsråd i Torsås kommun 
§ 173 Samråd – Unghönsproduktion Laduryd 1:5 och 2:1 
§ 174 Avskrivas, Förfrågan markköp, Torsås 4:2 
§ 175 Kommunledningen informerar 
§ 176 Anmälan beslut, Arbetsutskottet 2016-08-09, 2016-09-24 
 Personalutskottet 2016-08-16 
§ 177 Samförläggning av kanalisation för fiber 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 65   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-08-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 143/16   16/KS0043 
Information från Ung Företagsamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anna Hofvergård, regionchef och Yvonne Eriksson, projektledare grundskolan 
informerar om nuläget av Ung Företagsamhets verksamhet på skolorna i 
kommunen. 
 
Antalet UF-företagare som bor i Torsås är 7 procent (13). 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från Ung Företagsamhet. 
-----  
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AU § 144/16 
AU § 226/16   16/KS0008  
Avtal för språkintroduktionselever – Personer med tillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mellan Kalmar kommun och Kalmarsunds Gymnasieförbund föreligger ett 
avtal avseende utbildningstjänster. 
 
Förbundet erbjuder idag språkintroduktion för de ungdomar (16-20 år) som 
anlänt till Sverige på Lars Kaggskolan, Jenny Nyströmskolan och Ölands 
gymnasium. 
 
För att bibehålla undervisningskvalitén och för att säkra en fördelning av de 
medel som direkt utbetalas skriver Kalmarsunds Gymnasieförbund ett separat 
avtal med varje medlemskommun. 
 
Avtalsstart 2016-01-01. Förändring av avtalet ska meddelas minst ett år innan 
nästkommande budgetår. 
 
Pris per språkintroduktionselev uppgår till 56 240 kronor per elev och innebär 
att priset är reducerat med elevvård, material, måltider, lokal- och 
administrationskostnader. Ett läsår är tio perioder á fyra veckor med ett pris 
per period. Priset per period är 5 624 kronor. Avstämning sker för varje månad 
som eleven är inskriven. Debiteringen sker kvartalsvis. 
 
Priserna avser 2016 års prisnivå. Första uppräkning av priserna sker  
2017-01-01. Skolindex ska användas för uppräkning av prisnivån. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta ställning till något 
beslut i ärendet avseende avtal för språkintroduktionselever. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-08-24: 
 
att en redovisning av ärendet lämnas av ekonomichef Thomas Danielsson på  
     kommunstyrelsen 2016-08-30 samt  
 
att upprätta ett förslag på kostnadsfördelning och kostnadsstället. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-08-30 
 
Enligt begäran från ledamot Martin Kirchberg, SD ajourneras sammanträdet 
mellan 13.46 – 13.48 innan kommunstyrelsen återupptar förhandlingarna. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 144/16, Avtal för språkintroduktionselever – 
Personer med tillstånd 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat avtal avseende utbildningstjänster, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor och kommunchef Håkan  
     Petersson underteckna avtalet, 
 
att finansiering sker inom ansvar 1123 samt ny verksamhet som riktas mot  
     gymnasiet, 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag på fördelning av 
     schablonbidraget internt inom kommunstyrelsen, socialnämnden och  
     bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
Kommunchefen 
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KS § 145/16   16/KS0010  
Ekonomirapport/Månadsuppföljning januari – juni 2016  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar månadsuppföljning för 
nämndernas budget januari – juni 2016, investeringar, personalkostnader samt 
sjukfrånvaro. 
 
Kommunstyrelsen 
Verksamheten följer budget. 
Kalmarsunds Gymnasieförbundets kostnad för juli – augusti finns i resultatet. 
 
Bygg- och miljönämnden 
Verksamheten följer budget. 
Mindre avvikelser enligt förvaltningschefens presentation. 
 
Tekniska nämnden 
Regresskrav försäkringsbolag – 1 miljon kronor. 
 
Socialnämnden 
Verksamheten följer budget. 
Drygt 8 miljoner kronor inkommit som ej är utfördelade, vilket neutraliserar 
bort underskottet. 
                  
Bildningsnämnden: 
Verksamheten följer budget. 
 
Finansförvaltningen 
Avskrivningarna för 2016 kommer bli 1 miljon kronor lägre än budgeterat. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari – juni 2016. 
-----  
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KS § 146/16 16/KS0072 
Aktuell information från respektive nämnd juni 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 juni 2016, 49,3/55,7 

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

Internt arbete med styrkedjan. 
4. Pågår. 
 

Tillförordnad socialchef Lena Sjöstrand 
 
1. Utfall för socialnämnden juni 2016, 55 procent. 
2. Hemtjänsttimmar, Ökat behov av hjälpmedel, Ersättning från 

Migrationsverket kvartal 2. 
3. Föranmäld IVO-inspektion - stödboende, Arbetskläder, Chefsrekrytering, 

Medicinskåp. 
4. Pågår. 

 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm 
 
1. Bygg- och miljönämndens utfall juni 2016, 31,1 procent. 
2. Planering och bygglov, miljötillsyn, kustmiljö och vattenvård, 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 
3. Fysisk planering, Miljötillsyn, Vattenvård. 
4. Pågår. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 146/16, Aktuell information från respektive nämnd 
juli 2016 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm 
 
1. Tekniska nämndens utfall juni 2016, skattefinansierad verksamhet 39,4 

procent, avgiftsfinansierad verksamhet 30 procent.  
2. Beläggningsarbete, Vinterväghållning, Arrenden, Föräldraledighet, 

Regresskrav försäkringsbolag. 
3. Vattenförsörjning/spara vatten, Uppstartsmöte Kvilla, Renovering 

överföringsledning. 
4. Pågår. 

 
Ekonomichef Thomas Danielsson 
 
1. Utfall bildningsnämnden juni 2016 förbrukat – 50,1 procent. 
2. Inga större volymförändringar. 
3. Högstadiet, Gullabo, Förskolans lokaler, Kulturskola, Ny verksamhetschef 

grundskolan, Utsedd kommun av Skolverket – nyanlända. 
4. Inga åtgärder utförda. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från förvaltningscheferna avseende budget och på- 
    gående händelser i respektive nämnd. 
-----  
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KS § 147/16 
AU § 199/16 
KS § 149/13 
AU § 189/13 
KF § 47/13   13/KS0056 
Motion – Minska lärarnas administration 

 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin och Lina Milesson, Folkpartiet hemställer i en motion att 
bildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning av lärarnas 
administrativa börda samt utifrån kartläggningens slutsatser genomföra 
åtgärder för att minska lärarnas administration.. 
  

Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Minska lärarnas administration överlämnas till bildnings-  
     nämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Bildningsnämndens ställningstagande i frågan är att avvakta den nationella 
utredarens betänkande, regeringens eventuella ändring i styrdokument / 
uppdraget samt beskrivning av goda exempel innan de att nämnden vidare 
utreder frågan gällande lärares administration.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-05-06 § 90 att ställa sig bakom bildningschef 
Håkan Peterssons yttrande. 
 

Arbetsutskottet besluta 2013-05-20: 
 
att återemittera motionen – Minska lärarnas administration till bildnings- 
     nämnden,  
 
att svar på motionen lämnas efter ställningstagande av bildningsnämnden. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
Ärendet utgår och återkommer efter bildningsnämndens ställningstagande. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 
Svar föreligger från bildningschef Lena Sandgren Swartz. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 147/16, Motion – Minska lärarnas administration 
 
Förutom det som skett nationellt så har Torsås utvecklat sin digitala 
kompetens där till exempel program köps in för skriftlig dokumentation och 
kommunikation och som har gjort att mycket administrativ tid sparas. 

 
Till hösten 2016 kommer en utvecklingsledare anställas vilket underlättar 
rektorers och förskolechefers administration vilket bör ge effekter även ut i 
lärarledet. 
 
Sammantaget har det på nationell nivå genomförts flera reformer som under-
lättat lärares administrativa arbetsbörda. I Torsås har ytterligare åtgärder vid-
tagits. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-06-07 § 150 att godkänna bildningsnämndens 
svar på motionen avseende minska lärarnas administration. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motion – Minska lärarnas administration med hänvisning till 
     bildningschefens svar att lärarnas administration har minskat,  
 
att motionen härmed anses besvarad, 
 
att bjuda in bildningschef Lena Sandgren Swartz till kommunstyrelsen  
     2016-08-30 för en redovisning av bildningsnämndens beslut i ärendet. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-08-30 
 
Utvecklingsledare Anders Olsson redovisar bildningsnämndens beslut 
avseende motionen – Minska lärarnas administration. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motion – Minska lärarnas administration med hänvisning till 
     bildningschefens svar att lärarnas administration har minskat,  
 
att motionen härmed anses besvarad.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige  
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KS § 148/16 
AU § 170/16 16/KS0069 
Revisionsrapport – Granskning av bildningsnämndens 
kvalitetsarbete i grundskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska bildningsnämndens 
kvalitetsarbete i grundskolan. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
beslutade revisionsplan. 
 
I rapporten redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-05-10 § 110 att godkänna bildningschefen 
Lena Sandgren Swartz svar på rapporten. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-31 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av bildningsnämndens kvalitetsarbete 
     i grundskolan samt 
 
att notera bildningsnämndens svar på rapporten. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-08-30 
 
Utvecklingsledare Anders Olsson redovisar bildningsnämndens svar på 
revisionsrapporten – Granskning av bildningsnämndens kvalitetsarbete i 
grundskolan. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av bildningsnämndens kvalitetsarbete 
     i grundskolan samt 
 
att notera bildningsnämndens svar på rapporten. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 149/16 
AU § 217/16 16/KS0126 
Ansökningar om anstånd anslutningsavgift för kommunalt 
VA      
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-04-15 § 54 om Riktlinjer avseende ärenden om 
anstånd med erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning och delbetalning av 
anslutningsavgift. Ärendena delas in i kategori A – D, där kategori B gäller 
fastighet utan godkänd avloppsanläggning med ringa miljöbelastning utifrån 
miljö- och hälsoskyddslagstiftningen. 
 
Nedanstående fastigheter har ägarna ansökt om anstånd med anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp. Av besök på platsen (utvändig kontroll) samt av 
information från fastighetsägarna görs bedömningen att husen står obebott 
(innebär att en fastighet står helt outnyttjad och ska inte förväxlas med en 
fastighet som nyttjas som ett fritidshus) och att den inte nyttjas. Det finns 
ingen person skriven på adressen. 
 

 Grisbäck 1:5 (105) 

 Grisbäck 3:2 

 Grisbäck 5:8 

 Järnsida 1:51 

 Norra Kärr 1:11 

 Rotavik 1:6 

 Skällenäs 3:6.  
 

Handlingar i ärendet 
 
Förbud mot att släppa ut avloppsvatten på fastigheten.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att tills vidare bevilja fastigheterna Grisbäck 1:5 (105), Grisbäck 3:2, Grisbäck 
     5:8, Järnsida 1:51, Norra Kärr 1:11, Rotavik 1:6 och Skällenäs 3:6 anstånd  
     med anslutning till kommunalt vatten och avlopp enligt kategori B i Rikt- 
     linjer avseende ärenden om anstånd med erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning  
     och delbetalning av anslutningsavgift. 
  
Anstånden gäller till dess behov uppstår eller till dess att fastigheten övergår i 
annans ägo (gäller dock inte vid dödsfall när det rör dig som efterlevande 
make, maka eller sambo). Anslutningsavgiften erläggs då enligt gällande taxa. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 149/16, Ansökningar om anstånd anslutnings-
avgift för kommunalt VA      
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tills vidare bevilja fastigheterna Grisbäck 1:5 (105), Grisbäck 3:2, Grisbäck 
     5:8, Järnsida 1:51, Norra Kärr 1:11, Rotavik 1:6 och Skällenäs 3:6 anstånd  
     med anslutning till kommunalt vatten och avlopp enligt kategori B i Rikt- 
     linjer avseende ärenden om anstånd med erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning  
     och delbetalning av anslutningsavgift. 
  
Anstånden gäller till dess behov uppstår eller till dess att fastigheten övergår i 
annans ägo (gäller dock inte vid dödsfall när det rör dig som efterlevande 
make, maka eller sambo). Anslutningsavgiften erläggs då enligt gällande taxa. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 150/16 
AU § 211/16 16/KS0122  
Begäran om avyttring av fastigheten Binnaretorp 2:4, 
(Björken)      
      
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fastighets AB äger fastigheten Binnaretorp 2:4 i Gullabo. Det har 
identifierats att del av denna fastighet inte bedöms vara av intresse att äga då 
kommunalt behov saknas. 
 
Del av fastigheten Binnaretorp 2:4 (Björken) som önskas avyttras omfattar 
cirka 377 kvm med en tomtyta på 1 984 kvm. 
 
För att kunna avyttra fastigheten krävs kommunfullmäktiges bemyndigande. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-30 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB beviljas att avyttra del av fastigheten Binnaretorp 2:4 
     (Björken) i Gullabo. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB beviljas att avyttra del av fastigheten Binnaretorp 2:4 
     (Björken) i Gullabo. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 151/16 
AU § 213/16 16/KS0127  
Förvärv av Lövsångaren 6, Bergkvara       
      
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på köpeavtal föreligger mellan Ramazan Öztürk och Torsås kommun 
avseende fastigheten Lövsångaren 6 i Bergkvara. 
 
Fastigheten är taxerad som hyreshusenhet för bostäder och lokaler. På 
fastigheten finns en byggnad uppförd. Byggnaden inrymmer en bostads-
hyresrätt och en verksamhetslokal, vilka båda är uthyrda. 
 
Säljaren överlåter fastigheten för en köpeskilling om sjuhundra tusen kronor 
(700 000 kronor). 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-08-24: 
 
att komplettera ärendet med handlingar som belastar fastigheten Lövsångaren 
     6 i Bergkvara, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2016-08-30. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-08-30 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar bifall 
till att förvärva fastigheten Lövsångaren 6 i Bergkvara.  
 
Sten Bondesson, C med instämmande av Martin Kirchberg, SD, Kent Freij, 
SD och Per Olov Karlsson SD yrkar avslag på att förvärva fastigheten 
Lövsångaren 6 i Bergkvara med motivering att de efterlyser uppdraget att 
skyndsamt ta fram ett förslag till en långsiktig investeringsplan för Torsås 
kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S med fleras 
bifallsyrkande och Sten Bondesson, C med fleras avslagsyrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande, 
varvid omröstning begärs. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 151/16, Förvärv av Lövsångaren 6, Bergkvara 
 
Vid omröstning där ja = enligt Roland Swedestam, S med fleras yrkande och 
nej = enligt Sten Bondesson, C med fleras yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-
röster. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att förvärva fastigheten Lövsångaren 6 i 
Bergkvara.  

 
Omröstningslista nummer 1   
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S   X     

Susanne Rosén S  X   

Lena Gustafsson V Sören Bondesson, S X   

Mona Magnusson M    X    

Johan Petersson L  X   

Sten Bondesson C    X  

Marcus Johansson C Linda Eriksson, C   X  

Christofer Johansson C Per Olov Karlsson, SD   X  

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 6 5   

 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att utreda en eventuell flytt av turistbyrån till  
     fastigheten Lövsångaren 6 i Bergkvara. 

 
 föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att förvärva fastigheten Lövsångaren 6 i Bergkvara för en köpeskilling om 
     sjuhundra tusen kronor (700 000 kronor), 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson att underteckna erforderliga handlingar i ärendet. 
 
att finansiering sker genom omfördelning av medel inom kommunstyrelsens 
     befintliga investeringsram. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Kommunchefen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 65   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-08-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 152/16 
AU § 177/16 16/KS0120  
Förstudie regional-lokal samverkan       
      
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med Torsås Företagscentrums (TFC:s) förstudie är att undersöka hur 
lokala företagscentra/näringslivskontor kan arbeta för att näringslivet i speciellt 
små kommuner – där resurserna ofta är begränsade – i högre grad ska kunna 
berikas med hjälp och stöd från regionala företag stödjande aktörer. 
 
Genom förstudien vill TFC arbeta fram förslag på metoder, modeller och 
verktyg som lokala företagscentra eller näringslivskontor kan använda i sin 
kontakt med sitt lokala näringsliv. 
 
Förstudien har tre målgrupper: 

 Lokala företagscentra/näringslivskontor 

 Regionala företagsstödjande aktörer 

 Lokala företag. 
 
Finansiering år 2016 och 2017;  
 
Kostnader: 175 000 kronor per år 2016 och 2017. 

 Regionförbundet, 50 procent, 87 500 kronor per år 

 Torsås företagscentrum, 31 procent, 54 000 kronor per år 

 Torsås kommun, 19 procent, 33 500 kronor per år. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Henrik Nilsson Bokor, S och 
Mona Magnusson, M yrkar avslag på kommunal finansiering av förstudien. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
avslå den kommunal finansiering av förstudien. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till Förstudien samt 
 
att avslå den kommunal finansiering av Förstudie regional-lokal samverkan. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 152/16, Förstudie regional-lokal samverkan  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiva till Förstudien samt 
 
att avslå den kommunal finansiering av Förstudie regional-lokal samverkan. 
----- 
Sändlista 
Torsås Företagscentrum (TFC) 
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Kommunstyrelsen 2016-08-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 153/16 
AU § 180/16 16/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under juni 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under juni 2016. 
 

 Brod 2:11, Nybyggnad av dubbelgarage. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under juni 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under juni 2016. 
-----    
  
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 65   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-08-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 154/16 
AU § 181/16 16/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under juni 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis 
under juni 2016. 
 
Kommunchef Håkan Petersson: 
 

 Förordnande socialchef, 2016-06-20 – 2016-06-30. 

 Tillförordnad socialchef, 2016-07-18 – 2017-01-17. 

 Vikarierande vaktmästare, 2016-07-07 – 2016-08-12. 

 Receptionist/telefonist, timavlönad från och med 2016-07-08. 
 
Revidering/tillägg och förändring av förordnande, kommunchef Håkan 
Petersson: 
 

 Socialchef, Martin Storm, Utgår, ordinarie tillförordnad tillträder  
2016-07-18. 

 Personalchef, Carina Johansson, 2016-08-01 – 2016-08-07, ordinarie 
personalchef åter 2016-08-08. 

 
Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält: 
 

 Två turistinformatörer. Timavlönade från och med 2016-06-07. 
 
Vikarierande personalchef Krister Kronzell: 
 

 Arkivassistent, 2016-09-01 – 2017-08-31. 
 
IT-chef Niklas Svensson 
 

 IT-tekniker, 2016-07-01 – 2016-08-19. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings-  
     bevis under juni 2016. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 2016-08-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 155/16 
AU § 182/16 
AU § 5/16   15/KS0012 
Firmateckning i Torsås kommun - 2018  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-08-26: 

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

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

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

Fortsättning 
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Kommunstyrelsen 2016-08-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 155/16 Firmateckning i Torsås kommun - 2018 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Isak Högelius personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Mona Magnusson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
 
Vaktmästare Johnny Petersson samt kommunsekreterare Yvonne Nilsson 
bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och godsförsändelser. 
 

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

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, tecknar  
     kommunens firma; 
 
Henrik Nilsson Bokor, S kommunstyrelsens ordförande 
Mona Magnusson, M   kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Thomas Danielsson   ekonomichef 
Håkan Petersson   kommunchef 
Fortsättning 
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Kommunstyrelsen 2016-08-30 
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Fortsättning § 155/16 Firmateckning i Torsås kommun - 2018 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Isak Högelius personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Lena Svensson löneassistent 
Eva Bertilsson löneassistent 
Carina Johansson personalsekreterare 
 
Vaktmästare Johnny Petersson, kommunsekreterare Yvonne Nilsson samt 
turismansvarig Ann-Sofie Gränefält bemyndigas att på kommunens vägnar 
utkvittera paket och godsförsändelser. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, tecknar  
     kommunens firma; 
 
Henrik Nilsson Bokor, S kommunstyrelsens ordförande 
Mona Magnusson, M   kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Thomas Danielsson   ekonomichef 
Håkan Petersson   kommunchef 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Isak Högelius personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Lena Svensson löneassistent 
Eva Bertilsson löneassistent 
Carina Johansson personalsekreterare 
 
Vaktmästare Johnny Petersson, kommunsekreterare Yvonne Nilsson samt 
turismansvarig Ann-Sofie Gränefält bemyndigas att på kommunens vägnar 
utkvittera paket och godsförsändelser. 
-----   
Sändlista 
Löneavdelningen 
Turismansvarig  
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KS § 156/16 
AU § 183/16 
KS § 223/15 
AU § 250/15 
KS § 2/15   15/KS0013  
Beslutsattestanter i Torsås kommun     
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2015-01-01: 
 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare  

1100 Kommunchef Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost  

1102 Kommunsekreterare Yvonne Nilsson Kommunchef Jan Darrell  

1120 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1121 Redovisningsekonom Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1122 Ekonomiassistent    

 kassa/bank Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1124 Ekonomiassistent    

 remittering Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1130 Personalchef Isak Högelius Kommunchef Jan Darrell  

1150 Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält Kommunchef Jan Darrell  

912 Finansförvaltningen Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

 
1132 Lönehandläggare 1 Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 

   

Lönehandläggare Mona Magnusson 
Personalchef Isak Högelius 
Lönehandläggare Jeanette Svärd 
  

1133 Lönehandläggare 2 Birgitta Eriksson Lönehandläggare Carina Johansson 

   Lönehandläggare Mona Magnusson 

   
Personalchef Isak Högelius  
Lönehandläggare Jeanette Svärd 

       
1134         Lönehandläggare 3            Mona Magnusson         Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Lönehandläggare Carina Johansson 
                           Personalchef Isak Högelius 
    Lönehandläggare Jeanette Svärd 
 

Christofer Johansson, C inträder som ledamot, utan att delta i beslutet, eftersom han 
inträder under påbörjad behandling av ärendet. 

 

       Kommunstyrelsen beslutar 2015-01-12: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2015-01-01. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 156/16, Beslutsattestanter i Torsås kommun   
 
Med anledning av att kommunchef avslutar sin anställning på Torsås kommun 
2015-07-31och ny kommunchef är tillsatt, ny HR-specialist är tillsatt samt att 
en lönehandläggare har avslutat sin anställning så revideras beslutsattestanter i 
Torsås kommun till och med 2018. 
 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare  

1100 Kommunchef Håkan Petersson Ekonomichef Kent Frost  

1102 Kommunsekreterare Yvonne Nilsson Kommunchef Håkan Petersson  

1120 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1121 Redovisningsekonom Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1122 Ekonomiassistent    

 kassa/bank Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1124 Ekonomiassistent    

 remittering Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1130 Personalchef Isak Högelius Kommunchef Håkan Petersson  

1150 Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält Kommunchef Håkan Petersson  

912 Finansförvaltningen Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

 
1132 Personalsekreterare Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 

   

Lönehandläggare Mona Magnusson 
Personalchef Isak Högelius 
HR-specialist Matilda Rainford 
  

1133 Lönehandläggare 1 Birgitta Eriksson Lönehandläggare Carina Johansson 

   Lönehandläggare Mona Magnusson 

   
Personalchef Isak Högelius  
HR-specialist Matilda Rainford 

       
1134         Lönehandläggare 2            Mona Magnusson         Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Lönehandläggare Carina Johansson 
                           Personalchef Isak Högelius 
    HR-specialist Matilda Rainford 

 

       Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna revidering av beslutsattestanter och ersättare att gälla fram till och  
     med 2018. 
 

      Kommunstyrelsen beslutar 2015-09-22: 
 
att godkänna revidering av beslutsattestanter och ersättare att gälla fram till och  
     med 2018. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 156/16, Beslutsattestanter i Torsås kommun   
 
Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 
Förslag på revidering av beslutsattestanter från och med 2016-07-01: 
 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare  

1100 Kommunchef Håkan Petersson Samhällsbyggnadschef Martin Storm  

1102 Kommunsekreterare Yvonne Nilsson Kommunchef Håkan Petersson  

1120 Ekonomichef Thomas Danielsson Kommunchef Håkan Petersson  

1121 Redovisningsekonom Thomas Danielsson Kommunchef Håkan Petersson  

1122 Ekonomiassistent    

 kassa/bank Thomas Danielsson Kommunchef Håkan Petersson  

1124 Ekonomiassistent    

 remittering Thomas Danielsson Kommunchef Håkan Petersson  

1130 Personalchef Isak Högelius Kommunchef Håkan Petersson  

1150 Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält Kommunchef Håkan Petersson  

912 Finansförvaltningen Thomas Danielsson Kommunchef Håkan Petersson  

 
1132 Personalsekreterare Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 

   

Lönehandläggare Lena Svensson 
Lönehandläggare Eva Bertilsson 
Personalchef Isak Högelius 
HR-specialist Matilda Rainford 
  

1133 Lönehandläggare 1 Birgitta Eriksson Personalsekreterare Carina Johansson 

   
Lönehandläggare Lena Svensson 
Lönehandläggare Eva Bertilsson 

   

Personalchef Isak Högelius  
HR-specialist Matilda Rainford 
 

               Lönehandläggare 2            Lena Svensson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Personalsekreterare Carina Johansson 
    Lönehandläggare Eva Bertilsson 
                           Personalchef Isak Högelius 
    HR-specialist Matilda Rainford 
 
                Lönehandläggare 3            Eva Bertilsson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Personalsekreterare Carina Johansson 
    Lönehandläggare Lena Svensson 
                           Personalchef Isak Högelius 
    HR-specialist Matilda Rainford 
 

       Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna revidering av beslutsattestanter och ersättare i Torsås kommun. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 156/16, Beslutsattestanter i Torsås kommun   
 

       Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna revidering av beslutsattestanter och ersättare i Torsås kommun 
     från och med 2016-07-01. 
-----  
Sändlista  
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen 
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KS § 157/16 
AU § 185/16   16/KS0039  
Samordnare för asylsökande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samordnare Rickard Johansson har bland annat varit länken mellan de 
asylsökande och samhället genom att leda in dem i aktiviteter som våra 
föreningar erbjuder men även starta meningsfulla aktiviteter på egen hand. 
 
Uppdraget upphör vid oktober månads utgång 2016. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta ställning till något 
beslut. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
 
att förlänga Rickard Johanssons tjänst som samordnare för asylsökande.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet utgår för komplettering och återkommer i kommunstyrelsen  
     2016-09-27. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 158/16 
AU § 186/16 16/KS0112  
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson informerar i ärendet.  
 
Föreningsstämman fastställer 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest 
ekonomiska förening. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för 
medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda 
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer 
av medlemskapet.  
 
I en skrivelse från Kommuninvest daterad 2016-05-23 efterhör föreningen hur 
Torsås kommun som medlem vill utnyttja den möjligheten att erlägga en 
särskild medlemsinsats. 
  

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
  
att vi ökar på vår insatsnivå med de årliga insatser som kommande stämmor  
     beslutar och vill inte öka insatsen utöver detta, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan  
     Petersson samt ekonomichef Thomas Danielsson underteckna svars- 
     blanketten till Kommuninvest.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
  
att vi ökar på vår insatsnivå med de årliga insatser som kommande stämmor  
     beslutar och vill inte öka insatsen utöver detta, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan  
     Petersson samt ekonomichef Thomas Danielsson underteckna svars- 
     blanketten till Kommuninvest.  
-----  
Sändlista  
Kommuninvest 
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KS § 159/16 
AU § 216/16 16/KS0130 
Förslag till förbättrad projektfinansiering inom Sydost-
Leader      
      
Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Handläggningstiden för utbetalningar av projektstöd från huvudman, 
Jordbruksverket, är erfarenhetsmässigt mycket lång. Under föregående 
programperiod kunde detta dröja upp till arton månader. Med den 
centralisering av Lokalt Ledd Utveckling som nu gäller i denna programperiod, 
där Jordbruksverket ska hantera projektärenden för samtliga Leaderområden, 
är det inte säkert att denna process förbättras.  

 

På grund av de långa handläggningstiderna för projektägarnas delrekvisitioner 
är det därmed förklarligt men även rimligt att det för vissa projekt föreligger 
behov av att vi inom vårt Leaderområde - SydostLeader - kan underlätta de 
enskilda projektens finansiering.  

I syfte att tillförsäkra beslutade projekt en rimlig finansiering kan SydostLeader 
rekommendera Jordbruksverket att betala ut förskott på EU-/Statmedlen med 
upp till halva beviljade beloppet, dock max 250 000 kronor. Därutöver avser 
SydostLeader även vidta följande egna åtgärder: 

 

 Besluta om att förskott kan medges från SydostLeader på upp till 
hela den offentliga medfinansieringen (max 33 procent av projekt- 
stödet). 

 Att förskottsutbetalningar handläggs med förtur. 

 Att fortlöpande genomföra särskilda insatser för projektägare i 
syfte att förbättra delrekvisionernas kvalitet och därmed underlätta  
respektive instans handläggning. 

 

Erfarenheten har dock visat att dessa vidtagna åtgärder i vissa fall och särskilt 
för ekonomiskt svaga organisationer inte alltid är tillräckliga. Därför införde de 
sex kommunerna i dåvarande Leader Småland Sydost med mycket positiva 
resultat och erfarenheter under föregående programperiod möjligheten till 
förskottslån från respektive hemkommun i avvaktan på Jordbruksverkets 
utbetalning. För detta förskottslån krävdes förutom att projektet prioriterats av 
SydostLeader även att Jordbruksverket som huvudman formellt beviljat 
detsamma. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 159/16, Förslag till förbättrad projektfinansiering 
inom SydostLeader 
 
Hemställan 
 
SydostLeader hemställer därmed om att respektive medlemskommun vid 
behov kan ge räntefria förskottslån till projektägare i hemkommunen i 
avvaktan på utbetalning av EU-stödet, då projektstöd ej ges för ränta. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-08-24 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ekonomikontoret upprättar ett räntefritt reverslån samt  
 
att delegera till ekonomichefen att i fortsättningen bevilja förskottering under 
     förutsättning att beslut om bidrag är tagna. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ekonomikontoret upprättar ett räntefritt reverslån samt  
 
att delegera till ekonomichefen att i fortsättningen bevilja förskottering upp till 
     max 250 000 kronor under förutsättning att beslut om bidrag är tagna. 
-----  
Sändlista 
SydostLeader 
Ekonomichefen 
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KS § 160/16 
AU § 187/16 16/KS0110 
Riktlinjer för föreningsbidrag, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-05-10 § 101 att godkänna revideringarna i 
riktlinjerna för föreningsbidrag. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderade riktlinjer avseende föreningsbidrag. 
 

Kommunstyrelsens beredning 2016-08-30 
 
Förtydligande av bildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-04-19 § 85; 
Utskottet föreslår bildningsnämnden att lägga till i normen för grundbidrag,  
5 – 10 aktiva i åldrarna 5 – 25 år, 1 500 kronor. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna revidering i riktlinjer för föreningsbidrag, att lägga till i normen för 
     grundbidrag, 5 – 10 aktiva i åldrarna 5 – 25 år, 1 500 kronor, 
 
att uppmana bildningsnämnden att göra en översyn av texten i hela  
    dokumentet avseende riktlinjer för föreningsbidrag. 
-----   
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
 
Noteras att ledamot Sten Bondesson, C lämnar sammanträdet och Staffan 
Kromnow, M inträder som tjänstgörande ersättare.  
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KS § 161/16     16/KS0043 
Information om regionalt samarbete 
 
Ärendebeskrivning 
 
Cilla Ilhammar Regionförbundet och Ragnar Olsson kontaktpolitiker för 
ungdomsfrågor på Regionförbundet informerar om regionalt samarbete. 
 
Torsås kommun ingår i ett regionalt samarbete kring ungdomspolitiska frågor 
och LUPP som sträcker sig över tre år och där kommunerna i länet med-
finansierar med tre kronor per invånare per år i tre år. 2016 är sista året på 
denna treårsperiod. 
 
Ledamöterna delges Låt siffrorna tala, Lupp 2015 – Ungas livssituation i 
Kalmar län & Eksjö kommun. 
 
2014 – 2016 
 
LUPP – Statistik kring ungas uppväxt. 
Det goda mötet – Har övergått till chefsnätverk. Bakgrund till Fryshuset, 
                             etablering i länet. 
Kumulus – Leder en rad objekt inom delaktighet, Action, EVS. 
 
Noteras att ledamot Linda Eriksson, C lämnar sammanträdet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen avseende regionalt samarbete. 
-----  
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KS § 162/16 
AU § 188/16 
KF § 51/15 
KS § 107/15 
AU § 63/15   15/KS0051  
Utvärdering efter upplösning av kultur- och fritidsutskottet   
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson, S har vid nämndens 
sammanträde 2015-02-03 föreslagit att kultur- och fritidsutskottet, som 
bildades 2011, ska upplösas och att dess kultur- och fritidsfrågor fortsättnings- 
vis behandlas på arbetsutskottets sammanträden. 
Kultur- och fritidsfrågor anses inte ha fått proportionerligt utrymme i politiken 
och med målet att öka intresset för frågorna läggs utskottets ärende som en 
stående punkt på föredragningslistan. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-02-03 § 10 att upplösa kultur- och 
fritidsutskottet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upplösa kultur- och fritidsutskottet. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att upplösa kultur- och fritidsutskottet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-04-20: 
 
att upplösa kultur- och fritidsutskottet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning, § 162/16, Utvärdering efter upplösning av kultur- 
och fritidsutskottet 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 

Utvärdering 
 
Positiva aspekter; 

 Kultur- och fritidsnämnden har en egen arena för att diskutera kultur- och 
fritidsfrågor. 

 I kultur- och fritidsnämnden var det fokus på enbart kulturfrågor. 

 Det fanns ett annat intresse och engagemang för kultur- och fritidsfrågor. 
 
Negativa aspekter; 

 Kultur- och fritidsfrågor har en lägre status än övriga frågor som faller 
under bildningsnämnden. 

 Bildningschefen som inte var med i kultur- och fritidsutskottet var före-
dragande i bildningsnämnden. 

 Ärenden i kulturfrågor kan bli liggande och tas inte upp i samma 
utsträckning som övriga frågor som faller under bildningsnämnden. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2016-05-10 § 100 att frågorna avseende kultur- och 
fritidsfrågor fortsätter att behandlas på arbetsutskottets sammanträde. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av utvärderingen efter upplösningen av kultur- och  
     fritidsutskottet, 
 
att uppmana bildningsnämnden att revidera reglementet utifrån kommun- 
     fullmäktiges beslut 2015-04-20 § 51. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av utvärderingen efter upplösningen av kultur- och  
     fritidsutskottet, 
 
att uppmana bildningsnämnden att revidera reglementet utifrån kommun- 
     fullmäktiges beslut 2015-04-20 § 51. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 163/16 
AU § 190/16 16/KS0115 
Sotningsindex 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
För kommun som i avtal med skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av 
sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 
2002-09-12, gäller följande sotningsindex från 2016-06-01: 
 
Sotningsindex 2016 - 2,21 procent, detta index gäller för kommuner som även 
är 2015 tillämpade sotningsindex. 
 
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i 
löneavtalet mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet (2,2 procent), dels Konsumentprisindex för tolv 
månaders förändring i februari (0,4 procent). 
 
Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så 
måste man ta hänsyn till eventuella påslag i år och överskott från föregående år.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta ny sotningstaxa för 2016 enligt framtaget sotningsindex. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta ny sotningstaxa för 2016 enligt framtaget sotningsindex. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 38 av 65   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-08-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 

KS § 164/16 
AU § 218/16   17/KS0001 
Sammanträdestider 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på sammanträdestider för 2017 föreligger enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  18 Augusti  15 
Februari  7 September  5, 19 
Mars  7, 21 Oktober  3 
April  11 November  7, 21 
Maj  2, 16 December  -- 
Juni  13     
 
Arbetsutskottets sammanträde börjar klockan 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till 
arbetsutskottets sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses 
behandlas på arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 

Personalutskottet 
 
Januari  31 Augusti  22 
Februari   -- September  12 
Mars   14 Oktober  25 
April  4 November  14 
Maj  9 December  5 
Juni  --  
 
 
Sammanträdet börjar klockan 08.00 om inget annat bestäms.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 

 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  24 Augusti  29 
Februari  28 September  26 
Mars  28 Oktober  24 
April  25 November  28 
Maj  30  
 
Sammanträdet börjar klockan 13.00 om inget annat bestäms. 
  
Plats: Räddningsstationen Torsås 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 164/16, Sammanträdestider 2017 
 
Kommunfullmäktige 
 
Februari  13 September  18 
Mars  20 Oktober  16 
April  24 November  13 
Maj  15 December  11 
Juni  12   
 
Sammanträdet börjar klockan 18.30 om inget annat bestäms, förutom den 13 november och 
11 december, då sammanträdet börjar klockan 18.00.  
 
Plats: Folkets hus i Torsås. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-24 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2017 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen, 
 
att vid de sammanträden med arbetsutskottet som bara är en gång per månad 
     fortsätter vid behov sammanträdet på eftermiddagen,   
 
att uppdra åt centrala ledningsgruppen tar fram förslag på övriga nämnders 
     sammanträdestider för 2017 utifrån kommunstyrelsens sammanträdestider. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland och Barometern. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2017 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen, 
 
att vid de sammanträden med arbetsutskottet som bara är en gång per månad 
     fortsätter vid behov sammanträdet på eftermiddagen,   
 
att uppdra åt centrala ledningsgruppen tar fram förslag på övriga nämnders 
     sammanträdestider för 2017 utifrån kommunstyrelsens sammanträdestider. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 164/16, Sammanträdestider 2017 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland och Barometern. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige  
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KS § 165/16 
PU § 31/16 
KS § 110/16 
PU § 24/16 
PU § 18/16 
PU § 13/16      
KS § 55/16 
PU § 3/16   16/KS0042 
Rekrytering socialchef  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-09-22 § 219 att förorda controller Dan 
Sjöholm som förordnad socialchef under perioden 2015-10-01 till och med 
2016-12-31 samt att uppdra åt kommunchefen att slutförhandla med Dan 
Sjöholm. 
 

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

Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-16: 
 
att påbörja rekrytering i egen regi av en ny ekonomichef till Torsås kommun, 
 
att upprätta ett nytt avtal med socialchef Dan Sjöholm med slutdatum  
     2016-08-31. 
 

Personalutskottets behandling 2016-03-01 
 
Vikarierande personalchef Krister Kronzell redovisar ett förslag till annons 
gällande rekrytering av socialchef till Torsås kommun. 

 
Personalutskottet beslutar 2016-03-01: 
 
att notera redovisning avseende förslag till annons gällande rekrytering av 
     socialchef till Torsås kommun. 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 42 av 65   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-08-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 165/16, Rekrytering socialchef 

Personalutskottets behandling 2016-04-12 
 
Vikarierande personalchef Krister Kronzell lämnar en lägesrapport i ärendet 
gällande rekrytering av ny socialchef i Torsås kommun. 
 

Personalutskottet beslutar 2016-04-12: 
 
att notera lägesrapport gällande rekrytering av ny socialchef i Torsås kommun. 

Personalutskottets behandling 2016-05-03 
 
Följande fyra kandidater intervjuas 2016-05-02: 

Jenny Sjöman, Älmeboda 
Peter Hansson, Klippan 
Ann-Sofie Togner, Hagby 
Carina Dagbro, Skellefteå 
 
vikarierande personalchef Krister Kronzell informerar om referenstagning. 

Personalutskottet föreslår 2016-05-03: 
 
att förorda Carina Dagbro från Skellefteå och att påbörja förhandlingarna, 
 
att ärendet överlämnas för beslut vid kommunstyrelsens extra sammanträde 
     2016-05-16. 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-05-16: 
 
att anställa Carina Dagbro som ny socialchef i Torsås kommun från och med 
     2016-07-15. 

Skriftlig protokollsanteckning: 

Sverigedemokraterna genom Kent Freij och Martin Kirchberg kan inte fatta ett 
så för kommunen viktigt beslut som tillsättandet av socialchef utan att ha fått 
delta i ärendet och måste därför avstå från att rösta. (Se aktbilaga.) 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 165/16, Rekrytering socialchef 
  
Personalutskottets behandling 2016-08-16 
 
Carina Dagbro lämnade in 2016-07-25 en begäran om uppsägning från tjänsten 
som socialchef i Torsås kommun. 
 
Kommunchefen har förordnat nuvarande IFO-chef och tillika ställ-
företrädande socialchef Lena Sjöstrand som tillförordnad socialchef, med 
början 2016-06-25 fram till dess att en permanent lösning beslutas, dock 
maximalt i sex månader. 
 

Personalutskottet beslutar 2016-08-16: 
 
att uppdra åt personalchefen att ta fram ett förslag på en beskrivning för 
     rekryteringsprocessen avseende ny socialchef,  

att bjuda in personalchefen och socialnämndens presidium vid redovisningen 
     av beskrivningen på kommunstyrelsen 2016-08-30.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-08-30 
 
HR-specialist Matilda Rainford redovisar ett förslag på tidsplan, rekryterings-
grupper och kravspecifikation inför rekryteringsprocessen avseende ny 
socialchef. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att i egen regi rekrytera ny socialchef till Torsås kommun, 
 
att godkänna redovisad tidplan, rekryteringsgrupper samt kravspecifikationen. 
-----   
Sändlista 
Personalchefen 
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KS § 166/16 
AU § 193/16    16/KS0027  
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2016-07-01  
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2016-07-01.  
 

1. Bergkvara centrum, 13/KS0075, Lilian Kronmar och Nils-Olof Petersson, 
Torsås.  

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

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

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

Torsås samt hyresgäster.  
6. God man till ensamkommande flyktingar, 15/KS0259, Jens Johansson, 

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

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

Johan Hellborg, Bergkvara.  
9. Skapa ett attraktivt kulturcentrum i Torsås, 16/KS0044, Christina 

Kronmar, Torsås. 
10. Reparation av lotsbryggan, 16/KS0054, Jan-Erik Persson, Torsås. 
11. Snygga upp Salixparken till nästa år, 16/KS0058, Jan-Erik Persson, Torsås. 
12. Vandringsleden Skäppevik-Järnsida, 16/KS0077, Jan-Erik Persson, Torsås. 
13. Tillväxt/jobb/inflyttning, 16/KS0062, Ulf Bitte Appelqvist, Torsås. 
14. Öka bemanning inom hemtjänsten och äldreboenden, 16/KS0101, Ulf-

Peter Rosenblad. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta:  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2016-07-01.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 166/16, Redovisning av medborgarförslag under 
handläggning till och med 2016-07-01  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2016-07-01.  
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 167/16 
AU § 194/16   16/KS0028 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2016-07-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2016-07-01. 
 
1. Minska lärarnas administration, 13/KS0056, Margareta Ohlin och Lina 

Milesson, FP. 
2. Rabatt för pendlare, 15/KS0076, Lisa Bondesson, S. 
3. Gullabo förskola, 15/KS0200, Eva-Kristina Berg, Frida Portin, Tony 

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

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

ensamkommande barn, 15/KS0253, Sverigedemokraterna. 
7. Hållplats Söderåkra – Kustbussen, linje 500, (Kalmar-Karlskrona), 

16/KS0032, Christofer Johansson, Marcus Johansson, Elsie Ludwig, C. 
8. Bygg för äldre, 16/KS0047, Margareta Ohlin, Johan Petersson, L. 
9. Bygg för LSS-behov, 16/KS0048, Margareta Ohlin, Johan Petersson, L. 
10. Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde, 16/KS0070, 

Sverigedemokraterna. 
11. Införande av E-petition i Torsås kommun, 16/KS0105, Sverigedemokraterna. 
12. Nyttja kommunens lokaler, 16/KS0106, Sverigedemokraterna. 
13. Stoppa planeringen av investeringar till kommunhusen, 16/KS0111, 

Christofer Johansson, Sten Bondesson, C. 
14. Införande av oppositionsråd i Torsås kommun, 16/KS0113, Martin 

Kirchberg, Janita Kirchberg, SD.  
  

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2016-07-01. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 167/16, Redovisning av motioner under 
handläggning till och med 2016-07-01  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2016-07-01. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 168/16 
AU § 195/16 
KF § 14/16   15/KS0259 
Medborgarförslag – God man till ensamkommande flyktingar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jens Johansson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
anställer en god man som jobbar heltid för ensamkommande flyktingar. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – God man till ensamkommande flyktingar 
     till kommunstyrelsen, socialnämnden och överförmyndarnämnden 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 2016-08-09 
 
Överförmyndarnämnden anser inte att det i dagsläget finns skäl för eller är 
befogat att anställa god man för arbete i Torsås. Nämnden bör kunna lösa 
detta med befintliga gode män, om man samtidigt hittar nya intresserade. 
Överförmyndarnämnden beslutar 2016-05-19 § 24 att godkänna yttrandet och 
överlämna det till Torsås kommun. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-06-16 § 96 att ställa sig bakom Överförmyndar-
nämndens beslut om att det i dagsläget inte finns skäl för eller är befogat att 
anställa god man för arbete i Torsås. Detta bör kunna lösas med befintliga 
gode män.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – God man till ensamkommande flyktingar med  
     hänvisning till Överförmyndarnämnden och socialnämndens beslut, att det i  
     dagsläget inte finns skäl för eller är befogat att anställa god man för arbete i  
     Torsås. Detta bör kunna lösas med befintliga gode män, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 168/16, Medborgarförslag – God man till 
ensamkommande flyktingar 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – God man till ensamkommande flyktingar med  
     hänvisning till Överförmyndarnämnden och socialnämndens beslut, att det i  
     dagsläget inte finns skäl för eller är befogat att anställa god man för arbete i  
     Torsås. Detta bör kunna lösas med befintliga gode män, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 169/16 
AU § 196/16 
AU § 79/16 
KF § 23/16   16/KS0054 
Medborgarförslag – Reparation av lotsbryggan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johnny Andersson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att träbryggan i 
lotshamnens inre norra del snarast repareras. Trä däcket ligger löst och är i 
mycket dåligt skick, vid en eventuell ny sydostlig storm riskerar den att rämna. 
Stenkistorna undertill är starkt underminerade och bryggan är riskabel att 
beträda. 
    

Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Reparation av lotsbryggan 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 – Reparation av lotsbryggan 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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 169/16, Medborgarförslag – Reparation av 
lotsbryggan 
 
Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 
Håkan Andersson (entreprenör för reparationen av Mellankajen) och Anders 
Evertsson (byggledare för reparationen av Mellankajen) har gjorts följande 
bedömning: 
 

 Bryggan utgör inte någon säkerhetsrisk. Lite skev och inte så snygg att se 
på. 

 Att reparera den i ett skick motsvarande Lurkan krävs ett omfattande och 
mycket kostsamt arbete. En försiktig bedömning baserat på 10 000 kronor 
per löpmeter ger en kostnad på cirka 400 000 kronor. 

  
Tekniska nämnden beslutar 2016-05-17 § 14 att med hänsyn till kostnaderna 
avslå medborgarförslaget samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Reparation av lotsbryggan med hänsyn till  
     kostnaderna, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Reparation av lotsbryggan med hänsyn till  
     kostnaderna, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 170/16 
AU § 197/16 
KF § 47/16   16/KS0058 
Medborgarförslag – Snygga upp Salixparken till nästa år 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
snyggar upp Salixparken till nästa år. Nyplantering av buskar och namnskyltar 
med mera. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-03-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Snygga upp Salixparken till nästa år till  
     tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från 
kommun-fullmäktiges beslut innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klaras inte tidsfristen ska orsak och planerad svarstid 
anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 
Jan-Erik Persson önskar att kommunen planterar buskar och sätter upp 
namnskyltar så att Salixstigen snyggas upp till nästa är då det är 170 år sedan 
Salixkungen Sven Johan Ednander föddes. 
 
Salixstigen ingår i det område som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med 
för att röja fram kvalitéer, skapa våtmarker samt anordna gångstråk genom 
området. Projektet har LOVA-stöd från Länsstyrelsen och NOKÅS-stöd från 
Skogsstyrelsen. 
 
I år kommer en våtmark att anläggas i anslutning till Ekbacksvägen. 
Kommande år avses fler våtmarker och gångstråk att anläggas i området. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-03-22 § 15 och bygg- och miljönämnden 
beslutar 2016-04-13 § 26 att förslaget om förbättring av Salixstigen tas med i 
den fortsatta planeringen av områdets utformning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 170/16, Medborgarförslag – Snygga upp 
Salixparken till nästa år 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslag – Snygga upp Salixparken till nästa år med  
     hänvisning till att förslaget om förbättring tas med i den fortsatta  
     planeringen av områdets utformning, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslag – Snygga upp Salixparken till nästa år med  
     hänvisning till att förslaget om förbättring tas med i den fortsatta  
     planeringen av områdets utformning, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 171/16 
AU § 201/16 
KF § 89/16    16/KS0111  
Motion – Stoppa planering av investeringar för kommunhusen, 
Mjölnerskolan, Olssonska affärshuset 
  
Ärendebeskrivning  
 
Centerpartiet genom Christofer Johansson och Sten Bondesson hemställer i en 
motion att Torsås kommun får i uppdrag att omgående stoppa planeringen av 
investeringar som berör kommunhuskomplexet, Mjölnerskolan och Olssonska 
affärshuset på drygt 50 mnkr. Centerpartiet kräver en investeringsstrategi som 
utvecklar kommunen, stimulerar tillväxt och gynnar våra kommuninvånare – 
speciellt de yngre barnen och de äldre. 
Ta fram en prioriterad, långsiktig och hållbar investeringsstrategi som vilar på 
medborgardialog samt på moderna och strategiska beslutsunderlag. 
 
 Förslag till åtgärder: 
 

 Centerpartiet förordar att planeringen av kommunhuskomplexet omgående 
stoppas och att nuvarande nya kommunhus säkerhets anpassas och blir 
kommunhuset mitt i byn med en välkomnande entré med reception och 
utställningsmöjligheter. 

 Mjölnerskolans VA-lösning kräver stora och dyra ingrepp för att uppfylla 
främst förskolans men även lågstadiets krav på vatten- och avlopp. 
Centerpartiet förordar därför att personal från kommunhusen, som inte 
behöver sitta centralt, flyttar till Mjölner-skolans skolsalsdel, när den blir 
tillgänglig. Här görs relevanta anpassningar och eventuella säkerhets-
åtgärder. 

 Behåll salongsdelen på Mjölnerskolan och utred dess 
utvecklingsmöjligheter. 

 Flytta Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB till gamla kommunhuset 
och anpassa till deras behov. Bygg en välkomnande entré mot Allfargatan 
och skapa en bo-butik, där boendealternativ kan visas upp. 

 Sälj huset Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB sitter i dag. 

 Bygg en ny samlad och miljövänlig förskola i centrala Torsås. 

 Bygg om förskolan Smultronet i Applerum till moderna och bekväma 
handikapp-anpassade lägenheter. 

 Utred möjligheterna att i samarbete med externa finansiärer utveckla 
Olssonska gården till en sprudlande och kreativt natur/historia/kultur 
centra. 

  

Fortsättning 
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Fortsättning § 171/16, Motion – Stoppa planering av 
investeringar för kommunhusen, Mjölnerskolan, Olssonska 
affärshuset 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-06-13: 
 
att överlämna motionen – Stoppa planering av investeringar för kommun- 
     husen, Mjölnerskolan, Olssonska affärshuset till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad 
svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M och Martin 
Kirchberg, SD yrkar att motionen lämnas utan åtgärd eftersom motionen är 
försent inkommen och projektering pågår.  
 
Christofer Johansson, C yrkar att Torsås kommun får i uppdrag att omgående 
stoppa planeringen av investeringar som berör kommunhuskomplexet, 
Mjölnerskolan och Olssonska affärshuset på drygt 50 mnkr. Centerpartiet kräver 
en investeringsstrategi som utvecklar kommunen, stimulerar tillväxt och gynnar 
våra kommuninvånare – speciellt de yngre barnen och de äldre. Ta fram en 
prioriterad, långsiktig och hållbar investeringsstrategi som vilar på medborgar-
dialog samt på moderna och strategiska beslutsunderlag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Christofer Johansson, C bifalls- 
yrkande och Roland Swedestam, S med fleras avslagsyrkande finner han att 
arbetsutskottet beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras avslagsyrkande. 

 
Protokollsanteckning 
 
Johan Petersson, L och Kent Freij, SD icke tjänstgörande ersättare vill få 
antecknat i protokollet att de bifaller Roland Swedestam, S med fleras avslags-
yrkande. 

 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 56 av 65   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-08-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 171/16, Motion – Stoppa planering av 
investeringar för kommunhusen, Mjölnerskolan, Olssonska 
affärshuset 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionen lämnas utan åtgärd eftersom motionen är försent inkommen och 
     projektering pågår. 
 

Reservation 
 
Christofer Johansson, C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna 
yrkande. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionen lämnas utan åtgärd eftersom motionen är försent inkommen och 
     projektering pågår. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 172/16 
AU § 202/16 
KF § 91/16    16/KS0113  
Motion – Införande av oppositionsråd i Torsås kommun 
  
Ärendebeskrivning  
 
Sverigedemokraterna genom Martin Kirchberg och Janita Kirchberg hemställer i 
en motion att kommunfullmäktige beslutar att implementera ett arvoderat 
oppositionsråd i arvodesreglementet. 
 
För att oppositionen ska ha en praktisk möjlighet att ordentligt kunna sätta sig 
in i alla ärenden och bedriva en aktiv politik så menar Sverigedemokraterna 
därför att det också behöver finnas ett arvoderat oppositionsråd., som bör 
tillfalla ledaren för det största oppositionspartiet. I uppdraget som 
oppositionsråd ingår till exempel oppositionsbudget baserad på sin politik samt 
att kritiskt och konstruktivt granska majoriteten och deras beslut. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-06-13: 
 
att överlämna motionen – Införande av oppositionsråd i Torsås kommun till  
     kommunstyrelsen och för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad 
svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att nytt ett beslut tas under våren 2018 avseende 
den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat 
enligt Roland Swedestams, S yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 172/16, Motion – Införande av oppositionsråd i 
Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att nytt beslut tas under våren 2018 avseende den politiska organisationen inför 
     nästa mandatperiod, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att nytt beslut tas under våren 2018 avseende den politiska organisationen inför 
     nästa mandatperiod, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 173/16 
AU § 209/16 16/KS0124  
Samråd – Unghönsproduktion Laduryd 1:5 och 2:1      
      
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Svensson, Ralf Johansson och Anders Johansson har bildat bolaget 
Laduryd Lantbruk AB. 
 
Tillståndsansökan gäller nyetablerad verksamhet med unghönsuppfödning för 
kläckäggsproduktion på fastigheten Laduryd 1:5 och 2:1 i Torsås kommun. 
 
Verksamheten är ny och har därmed inte varit tillståndspliktigt hittills. Inga 
närboende finns inom 500 meter från platsen för planerad verksamhet. 
Allmänheten kommer att informeras genom tidningsannons. 
 
Synpunkter ska inlämnas senast 2016-08-15 till Hushållningssällskapet. 
 
Torsås kommun har av Hushållningssällskapet tillfrågats om synpunkter inom 
ramen för det samråd som ingår i en tillståndsansökan. Bygg- och miljö-
nämnden lämnar svar i ett särskilt yttrande för de frågor som ligger inom 
nämndens verksamhet. 
 
För Torsås kommuns del är det generellt positivt med nya etableringar och 
utveckling av verksamheter på landsbygden. Det hjälper till att behålla de 
arbetstillfällen som finns och ger möjligheter att skapa nya. Kommunen har 
flera stora ägg- och hönsproducenter och den sökta verksamheten befäster 
kommunen som ett attraktivt område inom sektorn. 
 
Christofer Johansson, C ställer sig bakom beslutet i sin helhet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-08-09: 
 
att ställa sig positiva till nyetablering och utveckling av verksamheter på 
     landsbygden. Det hjälper till att behålla de arbetstillfällen som finns och ger  
     möjlighet att skapa nya. Kommunen har flera stora ägg- och höns- 
     producenter och den sökta verksamheten befäster kommunen som ett 
     attraktivt område inom sektorn, 
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut avseende samråd – 
     Unghönsproduktion på fastigheten Laduryd 1:5 och 2:1. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 173/16, Motion – Samråd – Unghönsproduktion 
Laduryd 1:5 och 2:1 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera arbetsutskottets beslut avseende samråd – Unghönsproduktion på 
     fastigheten Laduryd 1:5 och 2:1. 
-----  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-08-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 174/16 
AU § 167/16 
AU § 102/16 
AU § 66/16 16/KS0050  
Förfrågan markköp, Torsås 4:2       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ägare till fastigheten Torsås 4:110, Jan-Erik Mellström efterhör om att få köpa 
fastigheten Torsås 4:2. Berörd fastighet gränsar till Torsås 4:110.  
 
Fastighetsägare efterhör också om intresse finns att flytta den väg som går ner 
till reningsverket till framsida på Torsås 4:51. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att fortsätta bereda ärendet avseende förfrågan om markköp, Torsås 4:2. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-05: 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar från mötet med Jan-Erik 
Mellströms kontaktombud. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05: 
 
att kommunchefen fortsätter bereda ärendet avseende förfrågan om markköp, 
     Torsås 4:2. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-31 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta ärendet med hänvisning till ärendet avseende väg till pumpstation  
    Biodammen i Torsås. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avsluta ärendet med hänvisning till ärendet avseende väg till pumpstation  
    Biodammen i Torsås, 16/KS0109. 
----- 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-08-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 175/16   16/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Vallsjöhus. 

 Kommek, Malmö. 

 Nämndsekreterarorganisationen.  

 Upprop från Sveriges kommuner och landsting avseende bankernas 
kontanthantering. 

 Kommunhusens sammanbyggnad.  

 Inget nytt från Södra. 

 Extra kommunstyrelse 2016-09-06.  

 Företagsbesök 2016-10-18. 

 Arbetet pågår med att upprätta ett förslag till en långsiktig investeringsplan 
för Torsås kommun. 

 
Noteras att ledamot Staffan Kromnow, M lämnar sammanträdet. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 
 

 Borgholm 200 år. 

 Sotningsverksamheten. 
  

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
 -----  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-08-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 176/16   16/KS0016  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2016-08-09 och 2016-08-24, Personal- 
utskottet 2016-08-16, Näringslivsrådet 2016-06-03. 
 

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

Kommunstyrelsen 2016-08-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 177/16 
AU § 216/16   16/KS0131  
Samförläggning av kanalisation för fiber  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunutvecklare Sofie Nyström informerar om nuläget samt möjligheterna 
i samband med bredbandsutbyggnad. 

 
Offert föreligger från EON avseende samförläggning av kanalisation för fiber 
Torhult – Troxhult, cirka 48 invånare och cirka 80 fastighetsägare samt för 
Lövsmåla – Björkemåla, cirka 20 invånare och cirka 60 fastighetsägare. 
 

Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C yrkar att representanter för IP-Only/By-net skynd-
samt bjuds in till kommunstyrelsen för att berätta om sina planer avseende 
fiberutbyggnad i hela Torsås kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla Christofer Johanssons, C yrkande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-08-24: 
 
att till kommunstyrelsen 2016-08-30 redovisa finansiering inklusive kostnads-  
     ställ på inkomna offerter från Eon, 
 
att bjuda in representanter för IP-Only/By-net skyndsamt till kommun- 
     styrelsen för att berätta om sina planer avseende fiberutbyggnad i hela  
     Torsås kommun. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att acceptera offerten från EON avseende samförläggning av kanalisation för 
     fiber Torhult – Troxhult, cirka 48 invånare och cirka 80 fastighetsägare  
     samt 
 
att acceptera offerten från EON avseende samförläggning av kanalisation för 
     Lövsmåla – Björkemåla, cirka 20 invånare och cirka 60 fastighetsägare. 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson underteckna offerterna. 
 

Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-08-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 177/16, Samförläggning av kanalisation för fiber  
 
Kommunstyrelsens behandling 2016-08-30 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om att Torsås kommun inte har 
varit i kontakt med IP-Only. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att acceptera offerten från EON avseende samförläggning av kanalisation för 
     fiber Torhult – Troxhult, cirka 48 invånare och cirka 80 fastighetsägare 
     samt 
 
att acceptera offerten från EON avseende samförläggning av kanalisation för 
     Lövsmåla – Björkemåla, cirka 20 invånare och cirka 60 fastighetsägare, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson underteckna offerterna, 
 
att finansiering sker genom omfördelning av medel inom kommunstyrelsens 
     befintliga investeringsram. 
-----  
Sändlista  
EON 


