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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-11-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

  
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2016-11-29, 13.00 – 19.00          
        
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Susanne Rosén, S  
 Lena Gustafsson, V 
 Mona Magnusson, M §§ 223 - 252    
 Johan Petersson, L §§ 224 - 252     
 Sten Bondesson, C §§ 223 - 235   
 Marcus Johansson, C §§ 223 - 252  
 Christofer Johansson, C    
 Martin Kirchberg, SD 
 Kent Freij, SD 
 Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare för Johan Petersson, L § 223      
 Per-Olov Karlsson, SD tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C §§ 253-274   
 Eva-Kristina Berg, C tjänstgörande ersättare för Sten Bondesson, C §§ 236 - 274      
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista 
  
Utses att justera Mona Magnusson, M och Christofer Johansson, C 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2016-11-30 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 223 - 274  

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

 Justerande Mona Magnusson                              Christofer Johansson 

  §§ 223 – 252                                       §§ 253 - 274 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2016-11-29 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2016-11-30   Datum för anslags 
nedtagande 

2016-12-22  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Thomas Danielsson, ekonomichef 224 – 237 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 224 

Lena Sjöstrand, tillförordnad socialchef 224 

Lena Sandgren Swartz, bildningschef 224 

Isak Högelius, personalchef 245 – 246 

Per-Olov Karlsson, SD ej tjänstgörande ersättare 224 – 252 

Eva-Kristina Berg, C ej tjänstgörande ersättare 224 – 235 

Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare 224 - 234 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 223 - 262     
 
§ 223 Aktuell information från respektive nämnd  
§ 224 Redovisning av kostnaderna och finansiering, uppbyggnad av Torsås  
 Ryttares nedbrunna lokaler 
§ 225 Revidering, bilar undantagna för märkning på grund av sekretess  
§ 226 Årsplan 2017, Plan 2018 – 2019 
§ 227-231Taxor och avgifter 2017  
§ 232 Nämnder och styrelsers verksamhetsplan 2017 
§ 233 Internbudget för 2017, kommunstyrelsen 
§ 234 Fördelning av schablonbidrag, intern fördelning av ersättning för  
 etablering och introduktion för nyanlända  
§ 235 Framtida investeringar 
§ 236 Begäran om utökad kommunal borgensram 
§ 237 Begäran om avyttring Övraby 11:1 och Brod 1:2 
§ 238 Nyttjanderättsavtal, del av Torsås 2:42 
§ 239 Anställningsbevis, ekonomichefen 
§ 240 Redovisning delegationsbeslut, anställningsbevis  
§ 241 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 242 Ansvar för trafikfrågor i Torsås kommun 
§ 243 Samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten 
§ 244 Vandringsleden i Torsås kommun 
§ 245 Revisionsrapport – Granskning av personalpolitiken 
§ 246 Lönerevision 2017 
§ 247 Taxor och avgifter 2016, Omsorgstaxa inom äldre och handikapp- 
 omsorgen 
§ 248 Arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan 
§ 249 Delegationsordning, Arkiv 
§ 250 Revidering arkivreglemente med tillhörande bilaga av definitioner  
 arkivbegrepp, Arkivrutiner 
§ 251 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
§ 252 Lokala hälsoskyddsföreskrifter, revidering 
§ 253 Miljöskyddsärende, Utökad kläckäggsproduktion i Kärrabo 
§ 254 Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2017 
§ 255 Medborgarförslag – Medborgarkontor i före detta posthuset i Torsås 
§ 256 Medborgarförslag – Praktikplatser 
§ 257 Medborgarförslag – Vandringsleden Skäppevik – Järnsida 
§ 258 Medborgarförslag – Lekplats i hyresområdet på Malmen 
§ 259 Motion – Uppsägning av avtalet med Länsstyrelsen/Migrationsverket  
 angående ensamkommande barn 
§ 260 Motion – Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde 
§ 261 Motion – Införande av E-petition i Torsås kommun 
§ 262 Motion – Nyttja kommunens lokaler 
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Fortsättning, Fastställd dagordning § 263 - 274 
 
§ 263 Policy för officiell flaggning i Torsås kommun 
§ 264 Delårsbokslut 2016, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 265 Taxor och taxeföreskrifter 2017, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 266 Godkännande av investeringsbeslut, Nybyggnad av återvinnings- 
 central Flygstaden, nybyggnad av huvudsäte Moskogen 
§ 267 Delårsrapport 2016, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
§ 268 Torsås kommuns handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande  

extremism 
§ 269 Statusrapport, inför och vid extra ordinära händelser 
§ 270 Remiss, Beredskapsplan för kärnteknisk olycka 
§ 271 Förvaltningsrättens dom avseende laglighetsprövning Torsås 2:4,  
Lindhagen 318 
§ 272 Redovisning delgivningsärende 
§ 273 Kommunledningen informerar 
§ 274 Anmälan beslut, Arbetsutskottet 2016-10-25, 2016-11-15,  
 2016-11-22, Personalutskottet 2016-11-08. Centrala ledningsgruppen  
 2016-10-20 
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KS § 223/16 16/KS0072 
Aktuell information från respektive nämnd oktober 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. 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar driftbudget, investeringar, 
personalnyckeltal samt sjukstatistik till och med oktober 2016. 
 

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 oktober 2016, kommunstyrelsen 78,9 procent, Finansförvaltningen 

89,0 procent. 
2. Inga förändringar avseende målen och volym. 
3. Kommunhuset, Projektering Olssonska fastigheten, Budgetarbete, 

Delårsbokslut, Internt arbete med styrkedjan. 
4. Tio pågående, fem ej påbörjade. 
 

Socialchef Lena Sjöstrand 
 
1. Utfall för socialnämnden oktober 2016, 86,0 procent. 
2. Hemtjänsttimmar. 
3. Chefsrekrytering pågår. 
4. Pågår 

 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm  
 
1. Bygg- och miljönämndens utfall oktober 2016, 82,5 procent. 
2. Bostadsanpassningsbidrag. 
3. Fysisk planering, Miljötillsyn, Vattenvård. 
4. Tio pågående, tre ej påbörjade. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 223/16, Aktuell information från respektive nämnd 
oktober 2016 
 
1. Tekniska nämndens utfall oktober 2016, skattefinansierad verksamhet 62,4 

procent, avgiftsfinansierad verksamhet 62,34 procent.  
2. Regresskrav försäkringsbolag. 
3. Brukningstaxor, Projektering Kvilla, Mycket skador på enskilda vägar. 
4. Sex pågående, fyra ej påbörjade. 

 
Bildningschef Lena Sandgren Swartz 
 
1. Utfall bildningsnämnden oktober 2016 förbrukat – 83,3 procent. 
2. Inga större volymförändringar. 
3. Skolinspektionen, Ny förskolechef, Lokaler, Barnantal i Bergkvara ökar 

med en avdelning, Korr/Hermods, Kompetensförsörjningsarbete påbörjas, 
Nytt hyresavtal med biblioteket. 

4. Sex pågående. 
 
Noteras att Johan Petersson, L inträder som ordinarie ledamot utan att delta i 
beslutet, eftersom han inträtt under påbörjad behandling av ärendet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från förvaltningscheferna avseende budget och på- 
    gående händelser i respektive nämnd, oktober 2016. 
-----  
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KS § 224/16 
AU § 258/16 
AU § 187/15 14/KS0159 
Redovisning av kostnaderna och finansiering, uppbyggnad av 
Torsås Ryttares nedbrunna lokaler samt återställning av marken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arvsfondsdelegationen har beviljat stöd 2015-04-22 ur allmänna Arvsfonden 
med 412 000 kronor för nybyggnation av klubbstuga. Beloppet avser kostnader 
för byggnation på fastigheten Torsås 4:120. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-06-02: 
 
att inhämta från Torsås Ryttare en kostnadsredovisning samt beviljade anslag 
     på uppbyggnaden av de lokaler som brann ner, 
 
att notera delgivningen gällande beslut från Allmänna Arvsfonden till Torsås  
     Ryttare. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-10-25 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar kostnader och finansiering 
avseende återbyggnad av Torsås Ryttares stall och klubbstuga. 
 
Den anläggning som är uppbyggd idag är av mycket högre standard än den 
som fanns tidigare och har gett Torsås kommun och föreningen Torsås Ryttare 
en modern ridanläggning att vara stolt över i många år framöver. En bra 
satsning för alla hästintresserade i kommunen. 
 
Torsås Ryttare tackar Torsås kommun för bidraget. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-10-25: 
 
att notera redovisningen av kostnader och finansiering avseende återbyggnad 
     av Torsås Ryttares stall och klubbstuga. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen av kostnader och finansiering avseende återbyggnad 
     av Torsås Ryttares stall och klubbstuga. 
----- 
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AU § 225/16 
AU § 259/16 
KS § 96/16 
AU § 125/16 
KS § 16/16 
AU § 364/15  15/KS0093 
Revidering, bilar undantagna från märkning på grund av 
sekretess 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att kommunfullmäktige 2015-10-05 § 121 beslutar att bifalla 
motionen – Märkning av Torsås kommuns bilpark får ekonomichefen i 
uppdrag att tydliggöra vilka fordons som ska undantas från märkning på grund 
av sekretess. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-01-26 § 16 att notera följande fordon som är 
undantagna: 
 

 Individ- och familjeomsorgens bil 

 Omsorgspedagogens (missbruk) bil 

 Biståndshandläggarnas bil 

 Sydostjourens bil 

 Integrationens två bilar. 

 
Ekonomichef Thomas Danielsson föreslår följande revidering och 
komplettering av ovanstående lista: 
 

 Integrationen utan angivande av antal bilar 

 Boendestöd. 
  

Arbetsutskottet besluta 2016-04-19:  
 
att ärendet utgår för vidare beredning av de bilar som ska undantas för  
     märkning på grund av sekretess. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-10-25 
 
Enligt ekonomichef Thomas Danielsson så efter fortsatt beredning kvarstår 
tidigare förslag till revidering.  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 225/16, Revidering, bilar undantagna från 
märkning på grund av sekretess 
 
Det har från boendestöd och socialchef framkommit önskemål om att även 
boendestöds bilar undantas från märkning. I kontakt med Nybro och Kalmar 
kommun har det framkommit att motsvarande bilar i deras kommuner inte är 
uppmärkta. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-10-25 kommunstyrelsen besluta:  
 
att grundprincipen är att samtliga Torsås kommuns bilar ska märkas. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att grundprincipen är att samtliga Torsås kommuns bilar ska märkas. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
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KS § 226/16 
AU § 282/16 
AU § 243/16 
KF § 80/16 
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 
samhällsbyggnadschef 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  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 95   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-11-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 226/16, 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 § 226/16, 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 
fortbildning 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 § 226/16, 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 2016-05-31: 
 
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 § 226/16, 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. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-06-13 
 
Sverigedemokraterna genom Martin Kirchberg, SD meddelar att de avstår från att 
ta ställning till något beslut. 
  

Tilläggsyrkande och proposition 
 
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, Marcus Johansson, C, 
Sten Bondesson, C, Eva-Kristina Berg, C, Åsa Haglund, Rosenborg, C, Linda 
Eriksson, C, Lisa Klasson, C, Frida Portin, C, Magnus Rosenborg, C och Elsie 
Ludwig, C att det avsätts 500 tkr till kompetensutveckling och fortbildning av 
vår personal efter förvaltningarnas behov. Finansiering tas från resultatet. 
 
Henrik Nilsson Bokor, C med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar 
avslag på tilläggsyrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Centerpartiets tilläggsyrkande och 
Henrik Nilsson Bokor, C med fleras avslagsyrkande finner hon att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 
 

Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S med instämmande av Mona Magnusson, M, Mats 
Olsson, KD och Lena Gustafsson, V yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige 
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  

Fortsättning  
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Fortsättning § 226/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-06-13: 
 
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. 

 
Reservation 
 
Christofer Johansson, C, Marcus Johansson, C, Sten Bondesson, C, Eva-
Kristina Berg, C, Åsa Haglund, Rosenborg, C, Linda Eriksson, C, Lisa Klasson, 
C, Frida Portin, C, Magnus Rosenborg, C och Elsie Ludwig, C reserverar sig 
mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-10-04 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar nämnderna svar avseende 
förändrade budgetförutsättningar, prognosförändringar samt Sveriges 
kommuner och landstings prognos.  
 
Budgetdialog med nämnderna gällande förändrade förutsättningar sedan 
kommunfullmäktiges beslut 2016-06-13 om budgetramar för 2017. 
 

Socialnämnden, tillförordnad socialchef Lena Sjöstrand, ordförande 
Christina Lönnqvist, S, 2:e vice ordförande Linda Eriksson, C. 
 
Redovisning av förändrade förutsättningar 2017. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 226/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 

Bildningsnämnden, bildningschef Lena Sandgren Swartz, ordförande 
Sören Bondesson, S, 2:e vice ordförande Eva-Kristina Berg, C. 
 
Redovisning av förändrade förutsättningar 2017. 
 

Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, VD Kent Frost. 
 
Redovisning av delårsbokslut 2016-06-30 för Torsås Bostads AB och Torsås 
Fastighets AB. 
 

Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadschef Martin Storm, 
ordförande Hans Larsson, S. 
 
Redovisning av budget 2017 samt förändringar inom taxor. 
 

Tekniska nämnden, samhällsbyggnadschef Martin Storm. 
   
Redovisning av budget 2017 samt förändringar inom taxor. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-09-20 § 38 att för skattefinansierad 
verksamhet begära utökat investeringsanslag med 300,0 tkr åren 2017 – 2020 
samt för affärsdrivande verksamhet begära utökat investeringsanslag med 600,0 
tkr åren 2017 – 2020. 

  

Kommunstyrelsen, kommunchef Håkan Petersson, ekonomichef Thomas 
Danielsson. 

 
Redovisning av förändrade förutsättningar 2017. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-10-04: 
 
att ärendet återkommer i budgetberedningen 2016-11-15. 
 

Budgetberedningen föreslår 2016-11-15 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att utvärdera befintligt resursfördelningssystem  
     samt att föreslå ett nytt reviderat resursfördelningssystem, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att fram förslag på lokalt regelverk avseende 
     användandet av Resultatutjämningsreserven (RUR), 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 226/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
  
att uppdra åt ekonomichefen att fram förslag gällande god ekonomisk 
     hushållning i Torsås kommun.  
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att kompensera bildningsnämnden med ersättning för kostnader avseende  
     mattelyftet med 130 000 kronor. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att utvärdera befintligt resursfördelningssystem  
     samt att föreslå ett nytt reviderat resursfördelningssystem, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att fram förslag på lokalt regelverk avseende 
     användandet av Resultatutjämningsreserven (RUR), 
 
att uppdra åt ekonomichefen att fram förslag gällande god ekonomisk 
     hushållning i Torsås kommun.  
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att kompensera bildningsnämnden med ersättning för kostnader avseende  
     utökad matteundervisning med 130 000 kronor, 
 
att förstärka tekniska nämndens investeringsram för skattefinansierad 
     verksamhet med 300,0 tkr årligen under 2017 – 2020 samt för affärs- 
     drivande verksamhet med 600,0 tkr årligen under 2017 – 2020. 
-----   
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 227/16 
AU § 283/16 
KS § 118/16 16/KS0085 
Taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tomtpriser 2017 
 
Tomtmark för bostadsändamål 
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Industrimark 
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Planerad hårdgjord industrimark 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 
 
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm 
10 kronor per kvm + 
avstyckningskostnad/fastighetsreglering 
 
Planlagd mark för handelsändamål 
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad 

 
Vid avvikelser i taxan, lämnas delegation till kommunstyrelsen för beslut. 

 
Kopieringskostnader 2017 

 
Svart/vit A1 = 60 kronor 
 A2 = 40 kronor 
 A3 = 6 kronor 
 A4 = 4 kronor 
 Föreningar samt politiska partier som bistår med papper 0 kronor 

 
Färg A3 = 8 kronor 
 A4 = 6 kronor 
 
Kopior upp till 10 stycken faktureras ej. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 227/16, Taxor inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2017 
 
Budgetberedningen föreslår 2016-11-15 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kommunstyrelsens taxor 2017 enligt förslag. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa kommunstyrelsens taxor 2017 enligt förslag. 
----- 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 228/16 
AU § 284/16   16/KS0085 
Taxor inom bildningsnämndens verksamhetsområde 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämndens förslag till taxor för 2017. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-10-11 § 192 att godkänna taxor och avgifter 
för 2017. 
 

Budgetberedningen föreslår 2016-11-15 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2017 enligt nämndens förslag. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-11-29 
 
Förtydligande avseende momspliktiga fastigheter; 
 
Enligt Skatteverket så är uthyrning av fastigheter momspliktiga när det gäller 
verksamhetstillbehör. 
 
Om det är en korttidsupplåtelse för lokalerna såt tas moms ut av lokaler och 
anläggningar för idrottsutövning.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppmana bildningsnämnden att reviderade taxorna utifrån Skatteverkets 
     regler avseende momspliktiga lokaler, 
 
att fastställa bildningsnämndens taxor 2017 med revidering utifrån Skatte-  
     verkets regler avseende momspliktiga lokaler. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 229/16 
AU § 285/16   16/KS0085 
Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förändring i socialnämndens förslag till taxor och avgifter för 2017: 
 
Uppräkning kommer fortsättningsvis att knytas till prisbasbeloppet, för varje 
taxa eller avgift bestäms en procentsats i förhållande till prisbasbeloppet (gäller 
nivå 1-3). Förändringen kan innebära höjd nivå, samma nivå eller sänkt nivå 
utifrån beslut om basbelopp. 
Nivå 4 i socialnämndens taxor och avgifter följer maxtaxan enligt riksdagens 
beslut 8 kap 5§ 6 SoL. 
 
Gällande övriga avgifter som ej omfattas av maxtaxan sker en årlig justering. 
Dessa avgifter beräknas inte utifrån gällande prisbasbelopp. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-11-10 § 146 att godkänna förslag till ny hantering 
av taxor och avgifter samt att godkänna föreslagen taxa inom äldre- och 
funtionshinderomsorgen för perioden 2017-03-01 – 2017-12-31. Att anta 
avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och 
lagen om receptfria läkemedel enligt prisbasbeloppet. Att besluta ändra 
avgiften till o kronor för genomförande av kunskapsprov. 
 

Budgetberedningen föreslår 2016-11-15 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2017 enligt nämndens förslag. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa socialnämndens taxor 2017 enligt nämndens förslag. 
----- 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 230/16 
AU § 286/16   16/KS0085 
Taxor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde 2017 
 

Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämndens förslag till taxor för 2017. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2016-09-21 § 53 att föreslå kommun-
fullmäktige besluta om föreslagna ändringar i taxa för miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2016-09-21 § 54 att föreslå kommun-
fullmäktige att justera timavgiften till 845 kronor i taxorna för miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, för offentlig kontroll av livsmedel samt för 
uppdragsverksamhet inom bygg- och miljönämnden. 
 

Budgetberedningen föreslår 2016-11-15 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2017 enligt nämndens 
     förslag. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2017 enligt nämndens 
     förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 231/16 
AU § 287/16 
KS § 118/16   16/KS0085 

Taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområde 2017 
 

Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämndens förslag till taxor och avgifter för 2017: 

 
Anläggningstaxa och brukningstaxa för vatten och avlopp 
 
Det pågår en omarbetning av brukningstaxa för VA, som beräknas vara klar i 
slutet av 2016. Arbetet kommer att påverka både taxans struktur och avgifter. 
 
Taxor skattefinansierad verksamhet 
 
Torghandelstaxan förslås oförändrad från år 2016 till år 2017. 
Båtplatstaxan föreslås oförändrad från år 2016 till år 2017. 
 
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. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-09-20 § 41 att föreslår kommunfullmäktige 
anta oförändrad anläggningstaxa och brukningstaxa för VA tiden  
2017-01-01 – 2017-06-30. 

 
Budgetberedningen föreslår 2016-11-15 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tekniska nämndens taxor för 2017 enligt nämndens förslag. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa tekniska nämndens taxor för 2017 enligt nämndens förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 232/16 
AU § 288/16   16/KS0153 
Nämnder och styrelsers verksamhetsplan 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar förslag till verksamhetsplan 2017 för 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-10-25: 
 
att notera kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2016-11-15. 
 

Arbetsutskottets beredning 2016-11-15 
 
Socialnämndens och bygg- och miljönämndens verksamhetsplaner för 2017 
föreligger. 
 

Budgetberedningen beslutar 2016-11-05: 
 
att internbudgeten för kommunstyrelsen, fördelas på fler positioner. 

 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att efter någon mindre redaktionella ändring godkänna verksamhetsplan 2017  
     för kommunstyrelsen, 
 
att överlämna kommunstyrelsens, socialnämndens, och bygg- miljö-  
     nämndens verksamhetsplaner för 2017 till kommunfullmäktige, för  
     godkännande. 
 

Kommunstyrelsens beredning 2016-11-29 
 
Socialnämndens, bildningsnämndens, tekniska nämndens och bygg- och 
miljönämndens verksamhetsplaner för 2017 föreligger. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 232/16, Nämnder och styrelsers verksamhetsplan 
2017 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsen, 
 
att överlämna kommunstyrelsens, socialnämndens, bildningsnämndens,  
     tekniska nämndens och bygg- miljönämndens verksamhetsplaner för 2017 
     till kommunfullmäktige, för godkännande. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 233/16   16/KS0170 
Internbudget för 2017, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Budgetberedning beslutar 2016-11-15 § 288 att internbudgeten för 
kommunstyrelsen ska fördelas på flera positioner. 

 
Kommunchefen redovisar förslag till internbudget 2017 för kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna kommunstyrelsens internbudget för 2017. 
-----  
 
Noteras att Roger Isberg, S lämnar sammanträdet. 
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KS § 234/16 
AU § 260/16 
KS § 144/16 
AU § 226/16 16/KS0008 
Fördelning av schablonbidrag, intern fördelning av ersättning 
för etablering och introduktion för nyanlända 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mellan Kalmar och kommun och Kalmarsunds Gymnasieförbund föreligger 
ett avtal avseende utbildningstjänster. 
 
I samband med att kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet, 2016-08-30 
§ 144 beslutas att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag på för-
delning av schablonbidraget internt inom kommunstyrelsen, socialnämnden 
och bildningsnämnden. 
 
Det schablonbidrag som idag tas emot av Torsås kommun hanteras av och 
hamnar i socialnämndens ekonomi. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-10-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
att intern fördelning av ersättning för etablering och introduktion för 
     nyanlända personer så kallade schablonbidraget för personer i åldrar över 
     16 år fördelas med 20 procent till kommunstyrelsen respektive 80 procent  
     till socialnämnden, 
 
att intern fördelning av ersättning för etablering och introduktion för ny- 
     anlända personer så kallade schablonbidraget för ungdomar 1-16 år fördelas  
     med 10 procent till kommunstyrelsen, 50 procent till socialnämnden samt  
     40 procent till bildningsnämnden, 
 
att avstämningar och ekonomiska regleringar gällande schablonersättningen  
     görs internt två gånger per verksamhetsår med grund i det underlag som 
     socialnämnden tar fram genom sin integrationsavdelning. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att intern fördelning av ersättning för etablering och introduktion för 
     nyanlända personer så kallade schablonbidraget för personer i åldrar över 
     16 år fördelas med 20 procent till kommunstyrelsen respektive 80 procent  
     till socialnämnden, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 324/16, Fördelning av schablonbidrag, intern 
fördelning av ersättning för etablering och introduktion för 
nyanlända 
 
att intern fördelning av ersättning för etablering och introduktion för ny- 
     anlända personer så kallade schablonbidraget för ungdomar 1-16 år fördelas  
     med 10 procent till kommunstyrelsen, 50 procent till socialnämnden samt  
     40 procent till bildningsnämnden, 
 
att avstämningar och ekonomiska regleringar gällande schablonersättningen  
     görs internt två gånger per verksamhetsår med grund i det underlag som 
     socialnämnden tar fram genom sin integrationsavdelning. 
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
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KS § 235/16 
AU § 291/16     16/KS0166 
Framtida investeringar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-06-13 § 81 att uppdra åt kommunchefen att 
skyndsamt ta ram ett förslag till en långsiktig investeringsplan för Torsås 
kommun. 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar framtida investeringar under 2017 – 
2020; 
 

  2017 2018 2019 2020 

Kommunstyrelsen 20 635 10 160 4 870 4 335 

Bygg- och miljönämnden 1 200 500 600 700 

Tekniska nämnden, skattefinansierad 2 675 2 125 1 875 1 875 

Tekniska nämnden, affärsdrivande 10 200 16 700 4 300 3 700 

Socialnämnden 800 1 800 1 200 1 200 

Bildningsnämnden 4 000 2 601 1 670 1 500 

Summa 39 510 33 886 14 515 13 310 

Torsås Bostads AB Torsås Fastighets AB 45 000 33 000 60 000 -- 

 

Arbetsutskottet föreslår 2016-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av framtida investeringar. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisning av framtida investeringar. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
 
Noteras att Sten Bondesson, C lämnar sammanträdet och Eva-Kristina Berg, C 
inträder som tjänstgörande ersättare. 
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KS § 236/16 
AU § 294/16     16/KS0157 
Utökad kommunal borgensram, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
För planerad om- och tillbyggnad vita skolan inklusive familjecentral i Torsås 
kommun anhåller Torsås Fastighets AB, TFAB om en utökad borgensram 
(kommunal borgen), från nuvarande 262 mnkr till 292 mnkr. 
 
Preliminärt hyreskontrakt för bland annat Landstinget i Kalmar är under 
framtagande. För fortsatt handläggning behövs beslut i frågan om utökad 
kommunal borgen. 
 
Beräknad byggstart hösten 2017 och inflyttning september 2018. 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsås Fastighets AB, Torsås daterat  
2016-09-29 föreligger. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2016-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låne- 
     förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 292 mnkr, jämte därpå  
     löpande ränta och kostnader. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låne- 
     förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 292 mnkr, jämte därpå  
     löpande ränta och kostnader, 
 
att en investeringsredovisning för utnyttjad borgen lämnas till kommun- 
     styrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 237/16 
AU § 293/16   16/KS0158  
Begäran om avyttring av Övraby 11:1 och Brod 1:2 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB, TBAB önskar avyttra följande fastigheter för att kunna 
frigöra resurser som kan användas för att bygga nya bostäder och för 
underhållsinsatser; 
 
Fastighet Övraby 11:1 
Gamla Prästgårdsvägen 16, Söderåkra 
 
Fastighet Brod 1:2 
Bruatorpsvägen 7, Söderåkra 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsås Bostads AB, Torsås daterat  
2016-09-29 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och bevilja Torsås Bostads AB, TBAB begäran om att avyttra  
     fastigheterna Övraby 11:1 och Brod 1:2 i Söderåkra. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och bevilja Torsås Bostads AB, TBAB begäran om att avyttra  
     fastigheterna Övraby 11:1 och Brod 1:2 i Söderåkra. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 238/16 
AU § 295/16     16/KS0161 
Nyttjanderättsavtal, del av Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fastighets AB hemställer om att få nyttja och hägna in del av Torsås 
2:42 som gränsar till Torsås 4:111,2 (Mjölnerskolan). 
 
Yttrande från samhällsbyggnadschef Martin Storm och planarkitekt 
Fredrika Ternelius angående nyttjanderättsavtal på allmän platsmark; 
 
Kommunen har valt att planlägga den aktuella markens som parkmark. 
 
I plan- och bygglagens 1kap 4§ definieras allmän platsmark som en gata, en 
väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett 
för ett gemensamt behov. Detta beskrivs i lagens förarbeten som mark som ska 
kunna nyttjas av allmänheten. 
 
Det är inte möjligt att privatisera mark som är planlagd som allmän platsmark, 
utan stöd från ordningslagen. 
 
Enligt ordningslagen 3kap 1§ får inte en offentlig plats inom detaljplanelagt 
område användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som 
platsen har upplåtits för, utan tillstånd av polisen. En privatisering genom att 
hägna in marken eller genom andra åtgärder med en avhållande effekt till 
exempel anläggandet av en trädgård är inte tillåten. 
Tillstånd behövs inte om ianspråktagandet endast är tillfälligt och i obetydlig 
omfattning. 
 
Förslag på lösning föreligger från samhällsbyggnadschef Martin Storm. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2016-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att låta Torsås Fastighets AB nyttja och hägna in del av Torsås 
     2:42 som gränsar till Torsås 4:111,2 (Mjölnerskolan). 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att låta Torsås Fastighets AB nyttja och hägna in del av Torsås 
     2:42 som gränsar till Torsås 4:111,2 (Mjölnerskolan). 
----- 
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
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KS § 239/16 
PU § 57/16 
KS § 318/15 
KS § 305/15 
PU § 65/15 
PU § 59/15 
PU § 50/15 
PU § 49/15 
KS § 273/15   15/KS0215 
Anställningsbevis, ekonomichefen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-12-21 § 318 att anställa Thomas Danielsson 
som ekonomichef i Torsås kommun samt att uppdra åt kommunchefen att 
slutförhandla anställningsvillkor och därvid för Torsås kommuns räkning 
underteckna anställningsavtalet. 
 
Ekonomichefens anställning löper ut 2017-01-31. 
 

Personalutskottet föreslår 2016-11-08 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att ge Thomas Danielsson en tillsvidareanställning som ekonomichef och  
     därmed godkänna upprättat anställningsbevis. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ge Thomas Danielsson en tillsvidareanställning som ekonomichef. 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen  
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KS § 240/16 
AU § 298/16 16/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under september och oktober 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis 
under september och oktober 2016. 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson: 
 

 Redovisningsassistent, tidsbegränsad 2016-11-01 – 2017-04-30. 
 
IT-chef Niklas Svensson: 
 

 System-tekniker, tillsvidare från och med 2016-10-17. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor: 
 

 Socialchef/förvaltningschef, tillsvidare från och med 2016-11-01. 
 
Kommunchef Håkan Petersson: 
 
Under socialchef Lena Sjöstrands ledighet (2016-11-14 – 2016-11-15) 
förordnas personalchef Isak Högelius att verkställa socialchefens uppdrag. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings-  
     bevis under september och oktober 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings-  
     bevis under september och oktober 2016. 
-----    
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KS § 241/16 
AU § 261/16 16/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under augusti och oktober 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under augusti 2016. 
 

 Bergkvara 2:59, Rivning två befintliga transformatorkiosker samt bygglov 
för nybyggnad av en ny transformatorkiosk. 

 Torsås 2:42, Nybyggnad transformatorstation. 

 Torsås 2:42, Nybyggnad transformatorstation. 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under oktober 2016. 
 

 Söderåkra 6:73/Söderåkra 6:1, Uppförande av plank i tomtgräns. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-10-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under augusti och oktober 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under augusti och oktober 2016. 
-----    
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KS § 242/16 
AU § 262/16 16/KS0074 
Ansvar för trafikfrågor i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
2012 övertog Landstinget i Kalmar län ansvaret för kollektivtrafiken i länet och 
en skatteväxling genomfördes mellan Landstinget och länets kommuner. En av 
Landstingets förvaltningar, Kalmar Läns Trafik (KLT) är huvudman för den 
lokala och regionala linjetrafiken. KLT planerar och samordnar den trafik som 
fastställts och gör upphandlingar. KLT ansvarar också för biljettsystem, 
information, prissättning, marknadsföring, resegaranti, hållplatsunderhåll, 
kundklagomål etc. 
 
Landstinget är kollektivtrafikmyndighet och det löpande arbetet i myndigheten 
leds av en trafikstyrelse som består av 12 ledamöter och 12 ersättare. Torsås 
representeras av kommunstyrelsens ordförande. 
 
Den tjänsteperson som innan skatteväxlingen hade ansvar för handläggning av 
både kollektivtrafik och skolskjutstrafik i kommunen hade en uppdelning av 
tjänsten på 30/70, där 70 procent var skolskjutstrafiken. I samband med 
skatteväxlingen överfördes 130 000 kronor, motsvarande en 30 procentig 
tjänst, från kommunstyrelsen till bildningsnämnden. 
 
Eftersom Landstinget efter skatteväxlingen nu gör all planering och skötsel av 
kollektivtrafiken enligt ovan så har arbetet med trafikfrågor reducerats till att 
vara med i trafikrådet och därmed vara samarbetspartner med KLT samt 
informera kommunstyrelsen i frågor inom kollektivtrafikområdet. Därtill 
kommer hantering av frågor kring trafik och gator som kommer till exempel 
via Trafikverket. Det kan gälla ombyggnad av vägar, hållplatser med mera inom 
kommunen gränser.  
 
Kommunledningskontoret anser att övergripande trafikfrågor naturligt ligger 
inom tekniska nämndens ansvarsområde och förslår därför att ansvaret flyttas 
från bildningsnämnden till tekniska nämnden. Idag bedöms själva skolskjuts-
planeringen utgöra cirka 20-25 procent av en tjänst och övergripande trafik-
frågor och kollektivtrafik cirka 15 procent av en tjänst. 
 
Som en konsekvens av detta förslås att de budgetmedel, motsvarande 30 
procent av en tjänst, som överfördes till bildningsnämnden 2012 återförs till 
kommunstyrelsen.  
 
Detta innebär att respektive nämnds reglemente justeras. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 242/16, Ansvar för trafikfrågor i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-10-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att flytta över ansvaret av övergripande trafikfrågor och kollektivtrafik från 
     bildningsnämnden till tekniska nämnden, 
 
att överföra en budgetpost på 65 000 kronor (motsvarande 15 procent av en 
     tjänst) från kommunstyrelsen till tekniska nämnden, 
 
att överföra en budgetpost på 130 000 kronor (motsvarande 30 procent av en 
     tjänst) från bildningsnämnden till kommunstyrelsen, 
 
att uppdra åt kommunchefen att tillsammans med berörda förvaltningar ut- 
     arbeta ett förslag till ändring av reglementen i enlighet med förslaget. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att flytta över ansvaret av övergripande trafikfrågor och kollektivtrafik från 
     bildningsnämnden till tekniska nämnden, 
 
att överföra en budgetpost på 65 000 kronor (motsvarande 15 procent av en 
     tjänst) från kommunstyrelsen till tekniska nämnden, 
 
att överföra en budgetpost på 130 000 kronor (motsvarande 30 procent av en 
     tjänst) från bildningsnämnden till kommunstyrelsen, 
 
att uppdra åt kommunchefen att tillsammans med berörda förvaltningar ut- 
     arbeta ett förslag till ändring av reglementen i enlighet med förslaget. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 243/16 
AU § 277/16 
AU § 154/16   16/KS0096  
Samverkan Polis – Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetssamordnare Erik Richardsen informerar om upprättande av ett nytt 
samverkansavtal med Polisen. 
 
Vid samverkansavtalet 2014-04-11 fokuserades på tre område;  
 

 Tobak-alkohol-droger-doping bland ungdomar 

 Trafik i centrum 

 Trygghetsbefrämjande åtgärder. 
 
Ny samverkansöverenskommelse; 
 

 Trygghetsmätning 2015 

 Samma fokusområde som 2014-04-11 

 Fokus bör ligga på åtgärder i handlingsplan. 
 
Skrivelse daterad 2016-04-20 föreligger från samtliga kommunalråd i Kalmar 
län med synpunkter på polisens nya organisation. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-05-10: 
 
att notera informationen avseende ny samverkansöverenskommelse med 
      Polisen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-10-25 
 
Katarina Johansson från Polisen redovisar ett förslag på en samverkans-
överenskommelse med Polisen samt ett medborgarlöfte 2017 i Torsås 
kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-10-25: 
 
att ärendet gällande medborgarlöfte 2017 återkommer i arbetsutskottet  
     2016-11-22. 
   

Fortsättning 
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Fortsättning § 243/16, Samverkan Polis - Kommun 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad samverkansöverenskommelse med Polisen, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S underteckna 
     överenskommelsen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad samverkansöverenskommelse med Polisen, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S underteckna 
     överenskommelsen. 
-----  
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KS § 244/16 
AU § 299/16  
AU § 320/15 15/KS0195 
Vandringsleden i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rickard Olsson har lämnat in en skrivelse med förslag och förbättringar inför 
budget 2016 för vandringsleden i Torsås kommun. 
 
Förslaget på förbättringar utmed vandringsleden gäller skyltar, sittbräder, 
bänkar och bord. 
 
Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält informerar om att vandringsleden 
behöver rustas upp.  
 
Turismansvarig informerar kort om sommaren 2015 som har varit bra. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-11-03: 
 
att notera skrivelsen samt informationen gällande vandringsleden i Torsås 
     kommun, 
 
att uppdra åt kommunchefen att redovisa uppdraget (skötselplan) samt budget 
     och kostnader 2015 för verksamheten vandringsleden. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-11-22 
 
Uppdraget att sköta vandringslederna åligger sedan 2012 Arbetsmarknads-
enheten Vågen och utförs i princip av en person under perioden 15 april – 15 
september. Uppdraget består i att upprätthålla framkomlighet och skyltning på 
lederna, viss renhållning och service vid vindskydd, underhåll av prick-nick-
platser samt soptömning. 
 
I samband med att skötseln för lederna flyttats över från turismansvaret till 
enheten Vågen 2012 flyttas den dåvarande budgeten med. 2012 års budget på 
125 tkr avsåg verksamhetsmedel, 45 tkr och 80 tkr avseende personalkostnader 
vilket var budgeterad nettokostnad efter antagande om erhållit lönebidrag. 
 
Enligt turismansvarig är Vandringslederna i behov av upprustning men 
ekonomiska medel i Vågens budget för lederna saknas till synes beroende på 
ökade personalkostnader och minskade driftsbidrag från AMS. Budgeten har 
sedan den överförts från turismen arbetas om och av 2015 års underskott på 
70 tkr kan 58 tkr härledas till personalkostnader. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning, § 244/16, Vandringsleden i Torsås kommun 
 
Till verksamheten (till exempel sophämtning, underhåll, material, drivmedel, 
reparationer) har använts knappt 26 tkr. Delar av de i inkommen skrivelse 
aktuella förslag är nu åtgärdade med hjälp av medel från turismbudgeten men 
även andra delar av egen tillverkning i Vågens regi. 
 
En pensionsavgång (september 2016) kommer att föranleda en översyn av det 
aktuella säsongsarbetet och ett nytt arbetssätt behöver implementeras. Ett 
större arbete med en helt ny typ av märkning av delar av lederna, kostnadsställe 
turism inom befintlig budget, inleds under sommarn 2016 med revidering och 
uppföljning i samband med att det nya arbetssättet senare under hösten. En 
budgetöversyn kommer att göras i samband med 2016 års internbudgetarbete 
(budget 2017) där nya enhetschefen på enheten Vågen inför 2017 behöver 
specificera verksamhetsmedel på ett tydligare sätt. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2016-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen avseende Vandringsleden i Torsås kommun samt att 
     överlämna kommunchefens redovisning till Rickard Olsson. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen avseende Vandringsleden i Torsås kommun samt att 
     överlämna kommunchefens redovisning till Rickard Olsson. 
----   
Sändlista 
Rickard Olsson 
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KS § 245/16 
PU § 42/16 
AU § 263/16 16/KS0148 
Revisionsrapport – Granskning av personalpolitiken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av 
personalpolitiken, om den bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern 
kontroll. Granskningen ligger inom den av revisorernas beslutade revisions-
plan. 
 
PwC revisionella bedömning 
 

 Kommunstyrelsen endast delvis bedriver en ändamålsenlig personalpolitik 
och att den interna kontrollen är otillräcklig. Nuvarande policydokuments 
styreffekt är begränsad. Målstrukturen är svag inom det personalpolitiska 
området och det saknas rutiner för en återkoppling av måluppfyllelsen, 
vilket ger en svar intern kontroll. 

 Det är brist att kommunstyrelsen inte säkerställt en mer frekvent upp-
följning och utvärdering av de styrande dokumenten. 

 De kritiska områden som resultat av medarbetarenkät, hög personal-
omsättning och hög sjukfrånvaro tydligare ska utvärderas och omsättas i 
handlingsplaner. 

 Det finns rutiner för att genomföra löneprocesser, medarbetar- och 
lönesamtal. Modellen med resultat- och utvecklingssamtal ger en bra grund, 
men att en ”jämnare” kvalité behöver säkerställas. 

 Aktiviteten i personalfrågorna har ökat. Organisation och ansvar för 
personalfrågorna är tydligt och att det finns ett intresse av att utveckla de 
personalpolitiska frågorna där flera initiativ har tagits för en utveckling 
inom området. 

 
PwC rekommendationer 
 

 Det upprättas ett ”personalpolitiskt program” som upptar de viktigaste 
delarna i personalpolitiken, som ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, 
jämställdhet, lönepolitik, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. 
Programmet skapar en helhet och styr därefter behovet av ”underliggande” 
policys och riktlinjer. 

 Kopplat till behovet om att utveckla chefs- och ledarrollen, att en 
inventering och avvägning genomförs av antalet anställda per chef. Detta 
bör ske selektivt kopplat till innehåll i medarbetarnas/arbetslagens arbets-
uppgifter och fysiska placering. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 245/16, Revisionsrapport – Granskning av 
personalpolitiken 

 

 Som stöd upprättas en kommungemensam planering för de viktigaste 
processerna inom personalområdet som löper under året. 

 För att främja personalpolitikens implementering och gemensamma 
utveckling, skapa tvärsektoriella chefsnätverk i organisationen. 

 
Svar önskas från kommunstyrelsen senast 2017-01-27 med redogörelse för 
åtgärder med anledning av rapporten. 
 

Protokollsanteckning 
 
Martin Kirchberg, SD vill ha antecknat att Sverigedemokraterna har ingen ledamot 
representerad i personalutskottet.  

 
Arbetsutskottet beslutar 2016-10-25: 
 
att uppdra åt personalchef Isak Högelius upprätta ett svar på Revisionsrapport 
     – Granskning av personalpolitiken.  
 

Personalutskottets behandling 2016-11-08 
 
Yttrande från personalchef Isak Högelius; 
 
Kommunstyrelsen delar till viss del PwC bedömning att man kan bli skarpare 
och noggrannare på att utöva sin uppsiktsplikt. Det finns dock i hög grad ett 
stort engagemang och intresse för personalpolitiken och det följs upp 
kontinuerligt i personalutskottet.  
 
Personalpolitiken har under en längre tid i kommunen varit eftersatt och man 
har de senaste åren således haft tydligt fokus på att bygga upp en grund att stå 
på. Detta har delvis inneburit framtagande av nya policys och andra styr-
dokument, varav flera nämns i rapporten. Inom en snar framtid kommer även 
de styrdokument som beskrivs som ’äldre riktlinjer/policys’ att vara upp-
daterade. Den andra delen i arbetet med att bygga en grund omfattar ett 
tydligare utåtriktat stöd avseende rehabilitering, rekrytering och organisations-
förändringar men också riktade utbildningsinsatser mot cheferna. 
 
Det bör påpekas att en revidering av styrdokument är en lång och krävande 
process som från start till mål innebär sammanlagt minst sex månader och 
oftast upp till nio månaders processande. Ytterligare ett försvårande moment i 
detta är chefsomsättningens negativa inverkan på den efterföljande implemen-
teringen.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 245/16, Revisionsrapport – Granskning av 
personalpolitiken 
 
Trots att utkast till dokument har lyfts och diskuterats på Centrala Lednings-
gruppen, Centrala Samverkansgruppen och chefsträff så har allt som oftast haft 
flera nya chefer när beslutet väl är fattat. En konsekvens av detta är naturligtvis 
att alla resonemang och diskussioner kring syfte och utformande av 
styrdokument inte kommer alla till del, utan man får en färdig produkt serverad 
vilket gör det svårt att förmedla styrdokumentet vidare till sin personalgrupp.  
 
Som en konsekvens av det eftersatta arbetet har det långsiktiga strategiska 
arbetet fått stå tillbaka vilket bland annat syns i avsaknad av tydliga aktiviteter 
kopplade till kommunfullmäktiges mål. Inför verksamhetsplanen 2017 kan 
man dock se betydligt fler aktiviteter med tydligare måluppfyllelse. Det är av 
vikt att notera att det inte är alldeles okomplicerat för en kommunstyrelse att 
sätta mål som rör personalpolitiken då frågorna till stor del ägs av respektive 
nämnd. Som exempel kan nämnas sjukfrånvaro, chefsomsättning och 

kompetensförsörjning som alla tre påverkas av respektive nämnds förut-
sättningar för att bedriva sin verksamhet och där kommunstyrelsen har liten 
möjlighet att påverka.  

 

Den höga chefsomsättningen bör nämnas specifikt då detta är något som 
pågått under en längre tid och som tyvärr får stor påverkan på bland annat 
rehabiliteringsarbetet men också implementering och kunskap om gällande 
styrdokument. Problematiken är välkänd och i slutet av året räknar kommun-
styrelsen med en sammanställning av avgångsenkäter för att få en mer samlad 
bild av orsaken till att medarbetare väljer att lämna kommunen. Kommunen 
har dock redan påbörjat ett förändringsarbete för att kunna erbjuda en mer 
attraktiv arbetsmiljö med syfte att behålla sin medarbetare. Bland annat har 
man genom organisationsförändringar skapat fler chefstjänster för att på så sätt 
kunna arbeta mer med ett verksamhetsnära ledarskap, vilket är en fråga som 
politiken har lyft in som ett särskilt uppdrag i 2017 års verksamhet. Vi tror att 
detta stärker vår attraktionskraft dels för chefer som får en mer rimlig arbets-
belastning, dels för medarbetarna som får en mer närvarande chef men också 
för stödfunktionerna som förhoppningsvis lättare kan prioritera sina 
begränsade resurser. 
 
Ett personalpolitiskt program kan ha sitt syfte men det förutsätter att det finns 
en viss grund att stå på och då grunderna i personalpolitiken inte är förankrade 
i kommunen så finns risken att ett ramprogram avseende personalfrågor blir en 
hyllvärmare utan funktion. Förhoppningen är dock att vi innan mandat-
periodens slut har byggt den grunden och då har bättre förutsättningar för att 
arbeta med långsiktiga strategiska frågor.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 245/16, Revisionsrapport – Granskning av 
personalpolitiken 
 
Kopplat till ovanstående och övriga frågor som anses eftersatta är också 
resursfrågan avseende personalavdelningen. Som rapporten påpekar anser 
verksamheten att stödet från avdelningen är bra men det lyfts också fram att 
stödet är litet i förhållande till verksamhetens behov. Detta leder naturligtvis till 
att förändringsarbetet tar längre tid då det dagliga operativa arbetet alltid måste 
prioriteras utifrån vår lagstiftning och våra kollektivavtal.  
 
En kompetensförsörjningsplan som är generell för kommunen riskerar att bli 
för generell och inte tillräckligt specifikt för att adressera de olika problem de 
olika verksamheterna har. Med anledning av detta är en arbetsgrupp tillsatt för 
att arbeta med skolans kompetensförsörjningsproblem och det finns också 
långtgående planer för en liknande grupp inom socialförvaltningen. 
 
Det finns redan i dag en tydlig årsplanering för flera processer inom det 
personalpolitiska området, dels inom arbetsmiljöområdet men också för 
lönerevisionen.  
 
I kommunen träffas alla cheferna regelbundet på så kallade chefsträffar och 
detta tillsammans med ledarutvecklingsprogrammets nätverkande är idag våra 
tvärsektoriella mötesfora för cheferna. 
 
Personalchefen informerar om KIA ett avvikelserapporteringssystem samt om 
portalen chefsstöd. 
 

Personalutskottet beslutar 2016-11-08: 
 
att notera redovisningen av KIA ett avvikelserapporteringssystem samt om 
portalen chefsstöd. 
  

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ordförande i revisionen redovisar rapporten i kommunfullmäktige i sam- 
     band med redovisning av svaret från kommunstyrelsen. 

 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av personalpolitiken samt 
 
att godkänna personalchefens svar, på revisionsrapporten. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 245/16, Revisionsrapport – Granskning av 
personalpolitiken 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ordförande i revisionen redovisar rapporten i kommunfullmäktige i sam- 
     band med redovisning av svaret från kommunstyrelsen. 

 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av personalpolitiken samt 
 
att godkänna personalchefens svar, på revisionsrapporten. 
-----  
Sändlista 
Ordförande i revisionen 
Kommunfullmäktige 
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KS § 246/16 
PU § 43/16   16/KS0159  
Lönerevision inför 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inför lönerevisionen 2017 har det inkommit yrkande från Lärarnas 
Riksförbund, Sveriges Arkitekter, DIK, Kommunal, Vision, Naturvetarna, 
Skolledarna, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Lärarförbundet. 
 
Bakgrund 

Det har tidigare framförts tydliga önskemål från politiken om att det är av vikt 
att arbetsgivaren aktivt arbetar med en individuell och differentierad 
lönesättning. Under 2015 och 2016 års lönerevision arbetade arbetsgivaren 
därför med denna fråga. Ett led i detta arbete har varit att ta fram 
verksamhetsspecifika mål i våra underlag för Resultat-och utvecklingssamtalen. 
I dagsläget har kommunledningskontoret samt bildningsförvaltningen kommit 
i mål med uppdraget och socialförvaltningen förväntas vara klara med sitt 
arbete till årsskiftet 2016/2017.  I januari 2016 höll arbetsgivaren också en 
utbildning i medarbetarsamtal för alla chefer för att på så sätt höja kvalitén i 
samtalen. 
 
Torsås kommun har dock, trots ovanstående insatser, en sammanpressad 
lönebild vilket dels visar att vi inte har uppmärksammat goda prestationer i 
tidigare lönerevisioner och dels ger det oss svårigheter att möta en förändrad 
lönebild som idag finns på den regionala arbetsmarknaden vi rör oss i.  
 
Mot denna bakgrund är det viktigt att vi även i framtiden arbetar för en 
tydligare differentiering av lönerna. 
 
Hösten 2016 

Hösten 2016 har arbetsgivaren genom personalavdelningen genomfört 
överläggningar med de fackliga organisationerna för att få in deras yrkanden 
inför lönerevisionen. Dessa yrkanden har diskuterats i den centrala 
ledningsgruppen utifrån tre perspektiv, vilka yrkeskategorier är svåra att 
rekrytera, vilka yrkeskategorier är svåra att behålla i nuläget och vilka 
yrkesgrupper kan idag erbjudas bättre löner för motsvarande arbete i andra 
kommuner? 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 246/15, Lönerevision inför 2016 
 
Följande grupper har identifierats utifrån ovanstående kriterier: 
 
- Arbetsterapeuter och fysioterapeuter 
- Ma/NO-lärare 
- Specialpedagoger 
- Socialsekreterare 
- Chefer 
- Förvaltningschefer 
 
Löneutrymme för 2017 
 
Budgetutrymmet för lönerevisionen 2017 är beslutat av fullmäktige. Det 
beslutade utrymmet är motsvarande 490 000 kronor. 
Då vi är väl medvetna om att det kan behövas ytterligare satsningar utöver den 
centralt fastslagna potten så förutsätts att respektive förvaltning avsätter pengar 
i sin internbudget för lönerevisionen för dylika satsningar.  
 

Personalutskottet beslutar 2016-11-09: 
 
att personalchefen till kommunstyrelsen 2016-11-29 redovisar en jämförelse- 
     statistik över lönerna innan godkännande av de prioriterade grupperna. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
För att säkerställa en ökad differentiering samt möjliggöra för berörda chefer 
att kunna fullgöra sitt uppdrag: 
 
att satsa på prioriterade grupper, föreslås att motsvarande 440 000 kronor 
fördelas ut till verksamhetens chefer och att resterande 50 000 kronor behålls 
centralt för vidare fördelning till verksamheten, efter fullgjort differentierings-
arbete.  
 
Alltså förutsätts ansvarig chef sätta förslag till lönepåslag till sina medarbetare 
och därefter äska mer pengar från personalchefen för att ytterligare kunna 
differentiera påslagen. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-11-29 
 
Personalchef Isak Högelius redovisar Torsås kommun och närkommunernas 
löner för cheferna inom Centrala Ledningsgruppen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 246/15, Lönerevision inför 2016 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
För att säkerställa en ökad differentiering samt möjliggöra för berörda chefer 
att kunna fullgöra sitt uppdrag: 
 
att föreslå att motsvarande 440 000 kronor fördelas ut till verksamhetens 
chefer och att resterande 50 000 kronor behålls centralt för vidare fördelning 
till verksamheten, efter fullgjort differentieringsarbete.  
 
Alltså förutsätts ansvarig chef sätta förslag till lönepåslag till sina medarbetare 
och därefter äska mer pengar från personalchefen för att ytterligare kunna 
differentiera påslagen. 
----- 
Sändlista  
Personalchefen 
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KS § 247/16 
AU § 264/16 
KF § 38/16 
KS § 43/16 
AU § 45/16   15/KS0129 
Taxor och avgifter 2016, omsorgstaxa inom äldre- och 
handikappomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen föreslår i 2016 års taxa en generell avgiftshöjning på 2,5 
procent.  
Avgiften för kost föreslås oförändrad i avvaktan på eventuella förändringar i 
kommunens kostorganisation som följd av den under hösten 2015 genomförd 
kostutredning. 
Torsås Bostads AB:s hyreshöjning kommer att gälla från 2016-04-01 och beslut 
finns att socialnämnden ska följa deras hyresjustering inom särskilt boende, 
varför förvaltningen föreslår att taxorna gäller perioden 2016-04-01 –  
2017-03-31. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-01-19 § 8 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna och fastställa omsorgstaxa inom äldre- och handikappomsorgen för 
perioden 2016-04-01 – 2017-03-31.  
 

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

Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-16 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna och fastställa omsorgstaxa inom äldre- och handikappomsorgen 
    för perioden 2016-04-01 – 2017-03-31.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 2016-03-14 
 

Yrkande och proposition 
 
Elsie Ludwig, C med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar återremiss 
av taxorna till socialnämnden för vidare beredning. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 247/16, Taxor och avgifter 2016, omsorgstaxa 
inom äldre- och handikappomsorgen 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller enligt Elsie Ludwigs, C med fleras yrkande finner han att kommun-
fullmäktige beslutat att åter-remitterat ärendet till socialnämnden. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-03-14: 
 
att återremittera ärendet gällande omsorgstaxa inom äldre- och handikapp- 
     omsorgen till socialnämnden för vidare beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-10-25 
 
Socialnämnden beslutar 2016-09-22 § 112 att nuvarande omsorgstaxa  
2015-03-01 – 2016-03-31 ska vara oförändrad till och med 2017-02-28 samt att 
påbörja utredning rörande taxan för perioden 2017-03-01 – 2018-02-28. 
 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för FunktionsHinderfrågor 
(RFH) beslutar 2016-09-14 § 35 att ställer sig bakom socialnämndens förslag 
om oförändrade taxor under 2016. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-10-25: 
 
att överlämna ärendet gällande taxor 2016 till kommunstyrelsen för beslut.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa omsorgstaxa inom äldre- och handikappomsorgen  
     för perioden 2016-04-01 – 2017-03-31. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 248/16 
AU § 265/16   16/KS0147 
Arkivbeskrivning, Dokumenthanteringsplan, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, Valnämnden och kommunrevisionen 
föreligger. 
 
Dokumenthanteringsplan innefattande allmän administration, kansli, 
informationsavdelningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, arkiv- 
myndigheten, IT-avdelningen, valnämnden och kommunrevisionen föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-10-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och anta upprättad arkivbeskrivning, 
 
att godkänna och anta, upprättad dokumenthanteringsplan. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och anta upprättad arkivbeskrivning, 
 
att godkänna och anta, upprättad dokumenthanteringsplan. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden  
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KS § 249/16 
AU § 266/16   16/KS0147 
Delegationsordning, Arkiv, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delegationsordning avseende arkiv föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-10-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och anta, upprättad delegationsordning för kommunstyrelsen 
     avseende arkivet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och anta, upprättad delegationsordning för kommunstyrelsen 
     avseende arkivet. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden  
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KS § 250/16 
AU § 267/16   16/KS0147 
Revidering arkivreglemente med tillhörande bilaga av 
definitioner arkivbegrepp, Arkivrutiner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering föreligger avseende arkivreglemente med tillhörande 
bilaga av definitioner arkivbegrepp. 
 
Upprättade arkivrutiner föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-10-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta, reviderat arkivreglemente med tillhörande bilaga av  
    definitioner arkivbegrepp, 
 
att godkänna, upprättade arkivrutiner. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta, reviderat arkivreglemente med tillhörande bilaga av  
    definitioner arkivbegrepp, 
 
att godkänna, upprättade arkivrutiner. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 251/16 
§ 1/16   
KS § 73/16 
AU § 74/16 16/KS0060  
Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på revidering av Arbetsordningen för kommunfullmäktige: 
 
39 § Allmänhetens frågestund 
 
Kompletteras med Allmänheten bör beredas tillfälle att under maximalt 30 
minuter ställa frågor vid ordinarie sammanträde med undantag av juni, november och 
decembers fullmäktigesammanträde. 
 

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutar 2016-03-22: 
 
att återremittera ärendet för vidare beredning avseende allmänhetens fråge- 
     stund. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 251/16, Revidering av Arbetsordning för 
kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges presidiums beredning 2016-11-02 
 
Revidering och komplettering av kommunfullmäktiges arbetsordning; 
 
17 § Ordförande kan bestämma tid och plats för justeringen av protokollet 
        från sammanträdet. 
 
39 § Allmänheten bör beredas tillfälle att under maximalt 30 minuter ställa 
        frågor allmänhetens frågestund) vid ordinarie sammanträde, med  
        undantag av juni och novembers fullmäktigesammanträde. I 
        kungörelsen till sammanträdet ska anges att allmänhetens frågestund  
        förekommer. Uppgift ska också tas in i ortstidningarna. 
 
       Ordförande får därtill, efter samråd med presidiet, besluta att vid  
       annat sammanträde bereda allmänheten tillfälle att ställa frågor,  
       eller att inställa allmänhetens frågestund. 
 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2016-11-02 kommun-
styrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa revidering och komplettering i kommunfullmäktiges  
     arbetsordning 17 § och 39 §. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-11-29 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar tillägg med att i 28 § Motion komplettera; en 
motion väcks genom att den lämnas in till kommunstyrelsens kansli tre 
arbetsdagar innan fullmäktiges sammanträde. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla tilläggsyrkandet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 251/16, Revidering av Arbetsordning för 
kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa revidering och komplettering i kommunfullmäktiges  
     arbetsordning 17 §, 28 § och 39 §. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 252/16 
AU § 268/16   16/KS0149 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommuns gällande hälsoskyddsföreskrifter träder i kraft 2006-01-01. 
Föreskriften har nu aktualiserats främst till följd av VA-utbyggnad söder. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2016-09-21 § 52 föreslå kommunfullmäktige 
att anta reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter samt att befintliga föreskrifter 
ska samtidigt upphöra att gälla. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-10-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta, reviderade lokala hälsoföreskrifter samt 
 
att befintliga föreskrifter, samtidigt upphör att gälla. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta, reviderade lokala hälsoföreskrifter samt 
 
att befintliga föreskrifter, samtidigt upphör att gälla. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
 
Noteras att Mona Magnusson, M och Marcus Johansson, C lämnar 
sammanträdet. Per-Olov Petersson, SD inträder som ersättare för Marcus 
Johansson, C. 
 
Christofer Johansson, C utses att justerar protokollet från och med paragraf 
253. 
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KS § 253/16 
AU § 296/16   16/KS0163 
Miljöskyddsärende, Utökad kläckäggsproduktion i Kärrabo 
 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadschef Martin Storms yttrande i ärendet gällande utsöka 
Kläckäggsproduktion i Kärrabo; 
 
Kärrabo Kläckägg AB planerar att bygga ut sin anläggning med ytterligare 
15 000 höns. Med utbyggnaden har anläggningen sammanlagt 50 000 höns. 
 
Torsås kommun har av Hushållningssällskapet informerats om den planerade 
utökningen av verksamheten inom ramen för en tillståndsansökan till 
länsstyrelsen. Bygg- och miljönämnden svarar i 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. 
 
Området för den föreslagna kläckäggsproduktion ligger inom ett område som i 
kommunens översiktsplan från 2010 markerats som en planerad ny sträckning 
av E22 förbi Bergkvara. 
 
I samband med 
Trafikverkets åtgärds-
valsstudie (ÅVS) till 
förbifart Bergkvara från 
2015 finns en något 
justerad sträckning 
jämte utrednings-
korridor angiven, se fig. 
 
Det är av stor vikt att 
hänsyn tas till den 
planerade väg-
sträckningen. 
 
 

 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 253/16, Miljöskyddsärende, Utökad kläckäggs-
produktion i Kärrabo 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-11-21 kommunstyrelsen 
besluta: 

att godkänna samhällsbyggnadschefens yttrande och översända informationen  
     till Hushållningssällskapet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 

att godkänna samhällsbyggnadschefens yttrande och översända informationen  
     till Hushållningssällskapet. 
-----  
Sändlista 
Hushållningssällskapet 
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KS § 254/16 
AU § 269/16   16/KS0146 
Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, 
Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
BOJ är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor och kunnigare 
brottsoffer och vittnen. Brottsofferjouren utgör ett komplement till de 
myndigheter som har ett uttalat ansvar att stödja brottsoffer. Dels genom 
samtal med en stödperson, men också genom de vittnesstöd som finn på 
Kalmar Tingsrätt i samband med rättegångar. Brottsofferjourens arbete leds 
och planeras av en styrelse. 
 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar enligt 5:11 SoL och EU direktiv 
från 2012-10-04  ge stöd till brottsoffer och deras anhöriga där det bedöms 
finnas ett behov. BOJ:s verksamhet gör att kommunen kan leva upp till detta 
åtagande enligt SoL och de mänskliga rättigheterna. 
 
I dagsläget har BOJ i södra Kalmar län elva (11) aktiva stödpersoner och 
sjutton (17) vittnesstöd som arbetar helt ideellt. De ger sin tid och sitt 
engagemang för att på bästa sätt stödja brottsoffer och vittnen. Jourens 
samarbete med polis och tingsrätt fungerar utmärkt samt bra kontakter med 
hälso/sjukvård och socialtjänst som stöd i vår rådgivning till de brottsutsatta. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om verksamhetsbidrag från 
Torsås kommun med 20 904 kronor för 2017. 
 
Verksamhetsberättelse och statistik för 2015 föreligger. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2016-10-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja ett verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2017 med tre kronor 
     per kommuninvånare per 2016-11-01. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja ett verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2017 med tre kronor 
     per kommuninvånare per 2016-11-01. 
----- 
Sändlista 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län  
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KS § 255/16 
AU § 302/16 
AU § 67/15 
KF § 17/15   15/KS0047 
Medborgarförslag – Medborgarkontor i före detta posthuset i 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun gör 
ett medborgarkontor i före detta posthuset i Torsås. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-02-09: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Medborgarkontor i före detta posthuset i  
     Torsås till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-03: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Medborgarkontor i före detta posthuset i  
     Torsås till kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från arbets- 
utskottets beslut innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klaras inte tidfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-
styrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-11-22 
 
Området där före detta posthuset är beläget är, på uppdrag av den kommunala 
plangruppen, föremål för ett större programplanearbete i vilket posthuset i 
högsta grad omfattas. I sammanhanget skall nämnas att den omtalade 
fastigheten äga av det kommunens helägda bolag, Torsås Fastighets AB. 
 
En eventuell handlingsplan gällande posthuset bör avvakta resultatet av arbetet 
med programplan för området. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 255/16, Medborgarförslag – Medborgarkontor i 
före detta posthuset i Torsås 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Medborgarkontor i före detta posthuset i Torsås  
     och avvakta resultatet av arbetet med programplan för området, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Medborgarkontor i före detta posthuset i Torsås  
     och avvakta resultatet av arbetet med programplan för området, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
----- 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 256/16 
AU § 303/16 
AU § 117/15 
KF § 29/15   15/KS0089 
Medborgarförslag – Praktikplatser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anita Petersson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun tar hjälp 
av praktikanter inom omsorg och skola. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Praktikplatser till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-04-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Praktikplatser till kommunchefen för 
     beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-11-22 
 
Personalchef Isak Högelius yttrande på medborgarförslaget; 
 

Torsås kommun har sedan en tid tillbaka initierat en ny modell för att öka 
antalet praktikanter i den egna verksamheten. Arbetsmarknadsenheten Vågen 
har påbörjat ett tätare samarbete med Arbetsförmedlingen men också 
organaniserat om sin egen enhet för att få en enklare och effektivare process 
för att få in praktikanter i kommunen.  
 
Det är dock viktigt att påpeka att kommunen som arbetsgivare inte kan ta 
emot för många praktikanter på en och samma gång då det innebär en ökad 
arbetsbelastning för befintlig personal. Som praktikant går man utanför 
ordinarie verksamhet och man ska kunna förvänta sig kvalificerad handledning 
för att lära sig yrket. Det är därför av stor vikt att vi som arbetsgivare 
identifierar vilka verksamheter som har bäst förutsättningar för att ta emot 
praktikanter så att praktiktiden blir kvalitetssäkrad. Vi tror att detta är en 
modell som passar vår kommun bra och vi hoppas att antalet praktikanter ökar 
framtiden. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 256/16, Medborgarförslag – Praktikplatser 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Praktikplatser, men hänvisar till personalchefens 
     skrivelse och Arbetsmarknadsenheten Vågens påbörjade samarbete med  
     Arbetsförmedlingen för att få in praktikanter i kommunen,  
       
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Praktikplatser, men hänvisar till personalchefens 
     skrivelse och Arbetsmarknadsenheten Vågens påbörjade samarbete med  
     Arbetsförmedlingen för att få in praktikanter i kommunen,  
       
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
----- 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
 
 
 

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 66 av 95   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-11-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 257/16 
AU § 304/16 
AU § 198/16 
KF § 88/16    16/KS0077  
Medborgarförslag – Vandringsleden Skäppevik - Järnsida 
  
Ärendebeskrivning  
 
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun lägger 
grus på vandringsleden, sträckan Skäppevik – Järnsida så man kan cykla, gå, 
köra med barnvagn samt rullstol utan att snubbla på trädrötter. 
 
Detta med anledningen att vandringsleden från Skäppevik till Järnsida utnyttjas 
mycket.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-06-13: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Vandringsleden Skäppevik – Järnsida 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 2016-08-09: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Vandringsleden Skäppevik – Järnsida till  
     kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 257/16, Medborgarförslag – Vandringsleden 
Skäppevik - Järnsida 
 
Arbetsutskottets behandling 2016-11-22 
 
Kommunchef Håkan Peterssons yttrande på medborgarförslaget; 
 
Ovan nämnda del av Torsås vandringsled är att betrakta som en naturstig 
och i huvudsak inte avsedd att hålla nivå för säker cykling. Att gruslägga 
leden till den nivå som medborgarförslaget skriver för att därvid öppna 
upp för breddad användning skulle ge naturstigen en helt annan karaktär, 
vilket inte i är aktuellt i nuläget och kräver i den stund ett mycket större 
ställningstagande än utifrån enbart den angivna sträckan Skäppevik – 
Järnsida.  
 
Att handikappanpassa/tillgängliggöra hela leden fullt ut, vilket hade varit 
föredömligt, skulle det tyvärr innebära ett allt större arbete än att enbart 
gruslägga sträckan Skäppevik – Järnsida.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-11-21 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Vandringsleden Skäppevik - Järnsida, med  
     hänvisning till kommunchefens skrivelse, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Vandringsleden Skäppevik - Järnsida, med  
     hänvisning till kommunchefens skrivelse, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat.  
----- 
Sändlista  
Kommunfullmäktige  
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KS § 258/16 
AU § 270/16 
KF § 89/15   15/KS0134 
Medborgarförslag – Lekplats i hyresområdet på Malmen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hyresgäster boende på Svalgatan i Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås 
kommun tillsammans med Torsås Bostads AB ordnar en lekplats i 
hyresområdet på Malmen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-06-08: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Lekplats i hyresområdet på Malmen till  
     tekniska nämnden och Torsås Bostads AB 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 2016-10-25 
 
Svar från Torsås Bostads AB, 2016-09-01 
 
Torsås Bostads AB har en begränsad ekonomi och prioriterar att åtgärda 
eftersatt underhåll av våra fastigheter samt miljö- och fastighetsskötsel. Ny 
lekplats i hyresområdet på Malmen är inte med i Torsås Bostads AB:s 
planering för kommande år. Det finns dessutom inte någon bra plats att 
anlägga en lekplats på i Malmenområdet eftersom lägenheterna ligger så 
utspridda.  
 
Tekniska nämndens svar, 2015-08-18 § 52 
 
Tekniska nämnden behandlar 2004-02-10 § 11 ett förslag till lokalisering av de 
kommunala lekplatserna. Syftet var att klargöra vilka av de kommunala 
lekplatserna som ska vara kvar med anledning av anpassningen till EU-normer. 
För Torsås är det lekplatsen vid Elledalsgatan som är aktuell. 
 
Det ankommer på fastighetsägarna till flerbostadshus att anordna när lekplatser 
på bostadsgårdarna för sina hyresgäster. Inom hyresområdet på Malmen bor 
det för närvarande 14 barn i åldern 0-8 år. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 258/16, Medborgarförslag – Lekplats i 
hyresområdet på Malmen 
 
Inom ramen för förnyelsen av området kring Wallermansgöl planeras en 
naturlekplats i områdets södra del. Vissa förberedelsearbeten har gjorts och 
lekplatsen beräkna vara på plats inom två år. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-10-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslag – Lekplats i hyresområdet på Malmen, med 
     hänvisning till tekniska nämndens beslut, så kommer placeringen av en  
     naturlekplats att vara i området kring Wallermansgöl, södra delen, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslag – Lekplats i hyresområdet på Malmen, med 
     hänvisning till tekniska nämndens beslut, så kommer placeringen av en  
     naturlekplats att vara i området kring Wallermansgöl, södra delen, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 259/16 
AU § 305/16 
AU § 22/16 
KF § 166/15    15/KS0253  
Motion – Uppsägning av avtalet med Länsstyrelsen/ 
Migrationsverket angående ensamkommande barn  
  
Ärendebeskrivning  
 
Martin Kirchberg, Nicklas Thorlin, Per-Olov Karlsson, Janita Kirchberg och 
Kent Freij samtliga Sverigedemokraterna hemställer i en motion att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att säga upp avtalet med 
Länsstyrelsen/Migrationsverket angående ensamkommande barn. 
 
Torsås kommun har i ett antal år, genom avtal med Migrationsverket, årligen 
tagit emot ett stort antal så kallade ensamkommande barn. Avtalet med 
Migrationsverket har regelmässigt omfattat pojkar som sägs vara i åldern 16 - 
17 år. 
 
Sverigedemokraterna är måna om att hjälpa så många flyktingar som möjligt. 
Detta görs bäst och effektivast genom att hjälpa flyktingarna i krisområdens 
närhet, inte genom att ett fåtal som har råd betalar smugglare för transport 
över halva världen, där sedan svenska skattebetalare får stå för notan för 
uppehället. Många av de som lyckas ta sig till vårt land visar sig dessutom inte 
vara flyktingar utan ekonomiska migranter, helt enkelt personer som söker 
efter ett bättre liv i ett annat land.  
 
Mottagning av ensamkommande barn framställs ofta som en vinst för den 
kommunala ekonomin. Sverigedemokraterna menar att de medel som 
Migrationsverket betalar till kommunerna för att ta emot ensamkommande 
barn är skattemedel, som samtliga kommuninvånare är med och betalar. 
Dessutom uppstår kostnader hos kommunen som inte täcks av statens bidrag. 
 
Vidare så uppstår det med stor sannolikhet även stora kostnader i kommunen 
flera år senare, då de asylsökande som fått uppehållstillstånd har gått ut skolan, 
kommunen har ordnat bostad och ansvaret har gått över från 
Arbetsförmedlingen till kommunen igen. 
 
Sverigedemokraterna ser också med stor oro att denna mottagning snedvrider 
könsfördelningen bland våra ungdomar, dels i kommunen men också i landet i 
stort, då det huvudsakligen är manliga personer som tar sig hit. Det saknas 
också bostäder, inte bara för invandrare, utan även för vår kommuns 
ungdomar. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 259/16, Motion – Uppsägning av avtalet med 
Länsstyrelsen/Migrationsverket angående ensamkommande 
barn  
 
Sverigedemokraterna anser slutligen och sammantaget att det är mycket viktigt att 
kommunen signalerar till regeringen att dagens migrationspolitik är ohållbar, 
oansvarig och ineffektiv. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-12-14: 
 
att överlämna motionen – Uppsägning av avtalet med Länsstyrelsen/  
     Migrationsverket angående ensamkommande barn 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. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-01-19: 
 
att överlämna motionen – Uppsägning av avtalet med Länsstyrelsen/  
     Migrationsverket angående ensamkommande barn till kommunchefen 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 2016-11-22 
 
Kommunchef Håkan Peterssons yttrande på motionen; 
  

Under ärendets beredning som i huvudsak handlat om att få klarhet i om det är 
möjligt att säga upp ovan avtal. Ett avtal som kan anses falla inom ramen för 
det nationella/regionala gemensamma migrationsansvaret samt vilka 
konsekvenser en eventuell uppsägnings skulle innebära.   

 

Under ärendets beredningstid har dock avtalets motpart, Migrationsverket, valt 
att säga upp rubricerat avtal vilket gör att frågan inte är föremål/behov av 
ytterligare/fortsatt beredning. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 259/16, Motion – Uppsägning av avtalet med 
Länsstyrelsen/Migrationsverket angående ensamkommande 
barn  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-11-21 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Uppsägning av avtalet med Länsstyrelsen/ 
     Migrationsverket angående ensamkommande barn, eftersom  
      Migrationsverket, valt att säga upp rubricerat avtal vilket gör att 
      frågan inte är föremål/behov av ytterligare/fortsatt beredning,  
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Uppsägning av avtalet med Länsstyrelsen/ 
     Migrationsverket angående ensamkommande barn, eftersom  
      Migrationsverket, valt att säga upp rubricerat avtal vilket gör att  
      frågan inte är föremål/behov av ytterligare/fortsatt beredning, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat.  
----- 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 260/16 
§ 2/16 
KF § 49/16   16/KS0070 
Motion – Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Martin Kirchberg, SD efterhör i en motion om att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att på nytt utreda möjligheten att sända 
fullmäktiges sammanträden på internet och att därefter publicera sändningarna 
på kommunens webbsida. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-03-14: 
 
att överlämna motionen – Webbsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträde till  
     kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från 
kommunfullmäktiges beslut innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klaras inte tidsfristen ska orsak och planerad svarstid 
anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Kommunfullmäktiges presidiums beredning 2016-11-02 
 
Som underlag för beredning av motionen föreligger ett yttrande från IT-chef 
Niklas Svensson. 
 

Kommunfullmäktiges presidium 2016-11-02 föreslår kommun-
styrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde 
     med hänvisning till; 
     att kostnaden blir relativt hög sett till det ökade medborgarinflytande och 
     den ökningen av insyn i den demokratiska processen som satsningen ger,  
     samt med avseende på hur stor spridning man kan anta att dessa sändningar  
     får, 
     att i första hand investera i bastjänster och infrastruktur inom vår egen IT- 
     verksamhet, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 260/16, Motion – Webbsändning av kommun-
fullmäktiges sammanträde 
 
att motionen härmed anses besvarad.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-11-29 
 
Yrkande, proposition och omröstning 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag 
att avslå motionen. 
 
Martin Kirchberg, SD med instämmande av Kent Freij, SD och Per-Olov 
Karlsson, SD yrkar återremittering av motionen till kommunstyrelsen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen 
eller enligt Martin Kirchbergs, SD med fleras yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras under kvällen varvid 
votering begärs. 
 
Vid omröstning där ja = att ärendet ska avgöras under kvällen och nej = enligt 
Martin Kirchberg, SD med fleras yrkande avges 7 ja-röster och 3 nej-röster 
Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1.  
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att ärendet ska avgöras under kvällen. 
 

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    - - - 

Johan Petersson L  X   

Sten Bondesson C Eva-Kristina Berg, C X   

Marcus Johansson C Per-Olov Karlsson, SD  X  

Christofer Johansson C  X   

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 7 3  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 260/16, Motion – Webbsändning av kommun-
fullmäktiges sammanträde 
 

Proposition 
 
Vid av ordförande ställd proposition att bifalla motionen eller avslå motionen 
avseende Webbsändning finner han att kommunstyrelsen beslutat att avslå 
motionen. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde 
     med hänvisning till; 
     att kostnaden blir relativt hög sett till det ökade medborgarinflytande och 
     den ökningen av insyn i den demokratiska processen som satsningen ger,  
     samt med avseende på hur stor spridning man kan anta att dessa sändningar  
     får, 
     att i första hand investera i bastjänster och infrastruktur inom vår egen IT- 
     verksamhet, 
 
att motionen härmed anses besvarad.  
 

Reservation 
 
Martin Kirchberg, SD, Kent Freij, SD och Per-Olov Karlsson, SD reserverar 
sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 361/16 
§ 3/16 
KF § 73/16    16/KS0105  
Motion – Införande av E-petition i Torsås kommun 
  
Ärendebeskrivning  
 
Sverigedemokraterna hemställer i en motion att kommunfullmäktige beslutar att e-
Petitioner införs som en naturlig del av Torsås kommuns demokratiska process 
så att vi på detta vis ökar kommuninvånarnas påverkan och inflytande. 
 
Den senaste medborgarunderökningen (hösten 2015) visar åter att 
kommuninvånarna anser att de har väldigt lite inflytande över kommunens 
utveckling. Det så kallade ”Nöjd inflytandeindex” ligger på låga 36. Indes 
under 40 är inte godkänt. 
 
Sverigedemokraterna menar att Torsås bör se över möjligheterna att införa e-
Petitioner som ett sätt för medborgarna att bidra till att förbättra Torsås 
kommuns verksamheter. E-petitioner innebär att en medborgare kan skicka in 
ett förslag på utveckling eller förändring som sedan publiceras på kommunens 
hemsida. När förslaget finns på hemsidan kan andra kommuninvånare läsa, 
signera och rösta på förslaget. När ett förslag fått ett visst antal personer att 
signera förslaget så tas det upp i berörd nämnd för diskussion och hur det 
vidare ska hanteras. 
 
De som lämnar en E-petition är också den som har markandsföringsansvar för 
den. Meningen är att öka kommuninvånarnas möjligheter att komma med idéer 
för utveckling. E-petitioner kan ses som en del i en digital förslagslåda. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-05-16: 
 
att överlämna motionen – Införande av E-petition i Torsås kommun 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. 
 

Kommunfullmäktiges presidiums beredning 2016-11-02 
 
Som underlag för beredning av motionen föreligger ett utdrag ur Västerviks 
kommuns sammanträdesprotokoll 2016-09-26 gällande införande av e-förslag 
samt avskaffande av medborgarförslag. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 361/16, Motion – Införande av E-petition i Torsås 
kommun 
 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2016-11-02 kommun-
styrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Införande av E-petition i Torsås kommun med  
     hänvisning till kostnaderna vid införande samt att i första hand investera i  
     bastjänster och infrastruktur inom vår egen IT-verksamhet, 
 
att motionen härmed anses besvarad.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-11-29 
 
Yrkande och proposition  
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag 
att avslå motionen. 
 
Martin Kirchberg, SD med instämmande av Kent Freij, SD och Per-Olov 
Karlsson, SD yrkar bifall till motionen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S yrkande och 
Martin Kirchbergs, SD med fleras yrkande finner han att kommunstyrelsen 
beslutat att avslå motionen. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Införande av E-petition i Torsås kommun med  
     hänvisning till kostnaderna vid införande samt att i första hand investera i  
     bastjänster och infrastruktur inom vår egen IT-verksamhet, 
 
att motionen härmed anses besvarad.  
 

Reservation 

 
Martin Kirchberg, SD, Kent Freij, SD och Per-Olov Karlsson, SD reserverar 
sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 262/16 
AU § 306/16 
§ 4/16 
KF § 74/16    16/KS0106  
Motion – Nyttja kommunens lokaler 
  
Ärendebeskrivning  
 
Ärendet utgår med anledning av arbetsutskottets beslut 2016-11-21 § 206 att 
återremittera motionen för vidare beredning. 
-----  
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KS § 263/16 
AU § 271/16 
KF § 111/16    16/KS0138  
Motion – Införande av flaggpolicy i Torsås kommun 
  
Ärendebeskrivning  
 
Martin Kirchberg, SD och Janita Kirchberg, SD hemställer i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar fastställa en flaggpolicy för Torsås kommun. 
 
Det finns inte längre någon lag som fastställer när flaggning ska ske. Däremot 
har flaggning i Sverige en lång tradition vilket gör att den svenska flaggan har 
ett stort symbolvärde för många människor i vårt samhälle. 
 
Utöver allmänna flaggdagar föreslår Sverigedemokraterna att flaggning sker vid 
vänortsbesök, skolavslutning samt vid dödsfall och begravning i kommunal 
verksamhet. När annan flaggning inte är aktuell föreslås att flaggstången vid 
kommunhuset pryds av kommunflaggan samt att övriga kommunala flagg-
stänger pryds av vimpel.  
 
Förslag på flaggpolicy för Torsås kommun föreligger från Martin Kirchberg, 
SD och Janita Kirchberg, SD.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-09-19: 
 
att överlämna motionen – Införande av flaggpolicy i Torsås kommun till  
     kommunchefen/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 2016-10-24 
 
Förslag på en policy för officiell flaggning i Torsås kommun föreligger. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 263/16, Motion – Införande av flaggpolicy i Torsås 
kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar 2016-10-25: 
 
att komplettera upprättat förslag med ”Om flera flaggstänger står tillsammans ska 
    antingen flagga eller vimpel föras på samtliga”. 

 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppmana Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, att upprätta en 
     Policy avseende flaggning vid deras fastigheter. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättat förslag till policy för officiell flaggning i Torsås  
     kommun och därmed bifalla motionen – Införande av flaggpolicy i Torsås 
     kommun,  
 
att motionen, härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppmana Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, att upprätta en 
     Policy avseende flaggning vid deras fastigheter. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättat förslag till policy för officiell flaggning i Torsås  
     kommun och därmed bifalla motionen – Införande av flaggpolicy i Torsås 
     kommun,  
 
att motionen, härmed anses besvarad. 
----- 
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
Kommunfullmäktige 
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KS § 264/16 
AU § 272/16    16/KS0150 
Delårsbokslut 2016, Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 
  
Ärendebeskrivning  
 
Delårsrapporten avseende perioden 2016-01-01 – 2016-08-31 visar ett 
underskott på 17,8 mnkr (förra året +4,0). Helgårsprognosen visar ett 
underskott på -18,0 mnkr (4,0). Orsaken till underskottet är den optiska 
sorteringen på Moskogen bedöms skrivas av med 18 mnkr utöver planenliga 
avskrivningar innan årsskiftet. 
 
Revisorerna i Kalmarsundsregionens Renhållare bedömer: 
 

 Att den finansiella redovisningen har tagits fram i enlighet med Lag om 
kommunal redovisning, god redovisningssed och förbundsdirektionens 
riktlinjer, 

 Att räkenskaperna ger i allt väsentligt en rättvisande bild av resultatet för 
perioden och ställningen per 2016-08-31. Därmed utgör de ett vedhäftigt 
underlag för uttalad prognosbedömning av 2016 års resultat, 

 Att mål för god ekonomisk hushållning har fastställts och följts upp av 
förbundsdirektionen, 

 Att resultaten i delårsbokslutet för de mål som har följts upp visar att de är 
förenliga med de mål för verksamheten som förbundsdirektionen har 
fastställt. 

 De finansiella målen är uppfyllda. 

 Årets resultat efter balanskravsavstämning prognosticeras till -18 mnkr och 
kommer att regleras mot del av befintlig resultatsutjämningsreserv RUR, 
vilket innebär att balanskravet för år 2016 uppnås. 

 
Delårsrapport 2016 samt revisionsrapport föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-10-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsundsregionens Renhållares delårsbokslut samt revisions- 
     rapporten för 2016. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsundsregionens Renhållares delårsbokslut samt revisions- 
     rapporten för 2016. 
-----  
Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 265/16 
AU § 273/16    16/KS0151 
Taxor och taxeföreskrifter 2017, Kalmarsundsregionens 
Renhållare KSRR 
  
Ärendebeskrivning  
 
Förslaget med taxor för 2017 innebär inga förändringar mot 2016 med följande 
undantag: 
 

 Taxor och föreskrifter läggs ihop till ett dokument. 

 Endast överföring till hyresgäst för kunder med organisationsnummer. 

 Tillägget för hämtning på öar tas bort. 

 Antalet närliggande bostäder med gemensam behållare som har halv 
grundavgift sänks från 20 till 15. 

 Latrintaxorna höjs med 10 procent. 
 
Förslag till taxor och föreskrifter för 2017 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-10-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till taxor och föreskrifter 2017 för Kalmarsundsregionens  
     Renhållare. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till taxor och föreskrifter 2017 för Kalmarsundsregionens  
     Renhållare. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 266/16 
AU § 274/16    16/KS0152 
Godkännande av investeringsbeslut, Nybyggande av 
återvinningscentral, Flygstaden, nybyggnad av huvudsäte, 
Moskogen 
  
Ärendebeskrivning  
 
Kalmar kommun har sagt upp arrendet vid Tegelviken i Kalmar per den 31 
december 2018. Verksamheten kommer att lokaliseras vid Flygstaden avseende 
återvinningscentral och övriga verksamhet lokaliseras till Moskogens 
avfallsanläggning.  
 
I projektets tidsplan är inflyttning vid respektive lokalisering runt sommaren 
2018. Vilket medför att Kalmarsundsregionens Renhållare kan lämna 
Tegelviken helt vid årsskiftet 2018/2019. Det förutsätter ett godkänt miljö-
tillstånd, bygglov för respektive plats, att förnödenheter är framdragna vid båda 
etableringarna samt att investeringsbeslut fattats i medlemskommunerna. 
Enligt förbundsordningen ska medlemskommunerna besluta om investering 
överstigande 20 mnkr. 
 
Investeringen är beräknad till 115 mnkr.  
 
Handlingar avseende nybyggnad återvinningscentral, Flygstaden och 
nybyggnad av huvudsäte, Moskogen föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-10-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsundsregionens Renhållares redovisade investeringar vid  
     Flygstaden och Moskogen. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsundsregionens Renhållares redovisade investeringar vid  
     Flygstaden och Moskogen. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 267/16 
AU § 276/15   16/KS0145 
Delårsrapport 2016, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2016 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
Resultatet efter årets första åtta månader 2016 blev 0,9 mnkr vilket är -0,9 
mnkr sämre än budget för perioden. I delårsresultatet ingår brandskydds-
kontroll som är ny verksamhetsgren för 2016 och uppstarten medför ökade 
kostnader för denna period.  
 
Övriga avvikelser är uppbokad semesterlöneskuld samt pensionsavsättning. 
Likvida medel uppgår till 1,0 mnkr. Årets investeringar har finansierats med 
egna medel. Investeringar för perioden uppgår till 0,7 mnkr. 
 
Prognosen för 2016 visar på ett negativt resultat -1,0 mnkr. Det negativa 
resultatet ska återställas och kommer att tas med i budgetplaneringen för 2017.  
 
År 2016 är det tionde verksamhetsåret för Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås. Respektive ägarandel i förbundet är huvudsak baserad på 
tidigare kostnader för räddningstjänsterna i Emmaboda och Torsås, ställd mot 
invånarantalet. Utifrån detta är ägarandelen för Emmaboda 61,5 procent 
respektive Torsås 38,5 procent. 
 
Under 2016 har det investerats för 0,7 mnkr i utrustning och inköp av bil 
för utförande av brandskyddskontroller samt en ny Pick-Up till stationen i 
Vissefjärda och räddningsutrustning. 
 
Det förväntade negativa resultatet för 2016 kommer att återställas inom två år, 
antingen genom egna genererade resultat eller extra kommunbidrag från ägar-
kommunerna. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2016-10-25: 
 
att notera delårsrapport 2016 för Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
    Torsås samt 
 
att inhämta revisorernas utlåtande och därefter överlämna till kommun- 
     styrelsen för godkännande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 267/16, Delårsrapport 2016, Räddningstjänst-
förbundet Emmaboda – Torsås 
 
Kommunstyrelsens behandling 2016-11-29 
 
PwC bedömning av delårsrapport 2016: 
 
I den översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter 
som tyder på att förbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. 
 
Den översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är delvis 
förenligt med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2016. Det 
prognosticerade resultatet pekar på att resultatmålet inte kommer att uppnås. 
 
Den översiktliga granskningen tyder på att måluppfyllelsen avseende verksam-
heten är förenligt med de av förbundet fastställda målen i budget 2016. Enligt 
prognosen uppnås samtliga verksamhetsmål. 
 
Revisorerna i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås utlåtande: 
 

 Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller lagens krav och god 
redovisningssed. 

 Förbundet, enligt prognosen, inte kommer att uppnå en ekonomi i balans. 

 Delårsrapporten innehåller en uppföljning av förbundets mål för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna instämmer i gjorda bedömningar om 
måluppfyllelser. Enligt uppföljningen beräknas ett av två finansiella mål 
och samtliga verksamhetsmässiga mål att uppfyllas. 

 Delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda 
den som underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera granskningsrapporten samt utlåtandet från revisorerna avseende  
     delårsrapport 2016, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås delårsbokslut 
     för 2016. 
 -----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 268/16 
AU § 278/16   16/KS0136  
Torsås kommuns handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande 
extremism 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar en handlingsplan avseende 
våldsbejakande extremism. 
 
Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har presenterat 
tolv rekommendationer för det lokala arbetet mot våldsbejakande extremism. 
Kommunens handlingsplan utgår från de tolv rekommendationerna och har till 
planen en åtgärdskalender där mål och åtgärder för arbetet definieras, följs upp 
och revideras. Åtgärdskalender är i kontinuerlig förändring då verksamheten 
hela tiden pågår, medan handlingsplanen inriktar och definierar arbetet på en 
strategisk nivå.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-10-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta redovisad handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande 
     extremism. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta redovisad handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande 
     extremism. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 269/16 
AU § 279/16   16/KS0140  
Statusrapport, inför och vid extra ordinära händelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar Länsstyrelsens statusrapport 
avseende inför och vid extra ordinära händelser. 
 
Status är lämnad på följande: 
 
1. Risk- och sårbarhetsanalys. 
2. Styrdokument. 
3. Plan för extraordinära händelser. 
4. Krisinformationsplan och kommunikatör. 
5. Övnings- och utbildningsplan. 
6. Ersättning. 
7. Krisledningsnämnd. 
8. Geografiskt områdesansvar. 
9. Rapportering till Länsstyrelsen. 
10. Förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap. 
11. LEH-uppföljning. 
12. Inträffade händelser. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-10-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av Länsstyrelsens statusrapport avseende inför och  
     vid extra ordinära händelser. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen av Länsstyrelsens statusrapport avseende inför och  
     vid extra ordinära händelser. 
----- 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 88 av 95   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-11-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 270/16 
AU § 280/16   16/KS0140  
Remiss, Beredskapsplan för kärnteknisk olycka 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län har reviderat sin beredskapsplan för kärnteknisk 
olycka och inbjuder härmed att lämna synpunkter på planen. Synpunkterna 
lämnas digitalt senast 2016-11-15 till fredrik.nygren@lansstyrelsen.se.  
 
Planen beskriver övergripande Länsstyrelsen i Kalmar läns program för 
räddningstjänst vid kärntekniska olyckor och svarar tillsammans med gällande 
underplaner mot de krav som ställts i lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
samt förordning (2203:789) om skydd mot olyckor. 
 
Den reviderade beredskapsplanen innehåller en rad nya avsnitt jämfört med 
den utgående versionen. Mot denna bakgrund finns det särskild anledning att 
studera och lämna synpunkter kring följande delar: 
 

 Utrymning av hotat eller drabbat område 

 Kontaminationskontroll och personsanering 

 Information och kommunikation 

 Samband och samverkan. 
 
Torsås kommuns remissvar: 
 
Kommunen tycker att beredskapsplanen är bra och övergripande. Följande 
synpunkter lämnas; 
 
1. Punkt 9.2 Saneringsresurser. Här borde Länsstyrelsen kunna lägga till de 

kommunala bolagen för verksamheter och organisationer som skulle bidra 
med resurser vid sanering. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2016-10-25: 
 
att godkänna räddningschefens svar och översända det till Länsstyrelsen som 
     svar på Beredskapsplan för kärnteknisk olycka, 
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende beredskapsplan för kärnteknisk  
     olycka. 
-----  

mailto:fredrik.nygren@lansstyrelsen.se
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KS § 271/16 
AU § 301/16 
KS § 35/16 
AU § 32/16 
KS § 315/15 
AU § 365/15 
AU § 280/15 
AU § 221/14    15/KS0144  
Yttrande, laglighetsprövning gällande markköp, del av Torsås 
2:42 ”Lindhagen 318” 
  
Ärendebeskrivning  
 
Micael Nilsson, Torsås ägare till fastigheten Torsås 3:21 önskar få köpa del av 
fastigheten Torsås 2:42 ”Lindhagen 318”. Syftet är att göra en bilparkering nere 
vid tvärgatan för att slippa köra på den smala grusvägen mellan tomterna för 
att komma till sin fastighet. Ett staket kommer att sättas upp för att övrig 
biltrafik ska upphöra. 
  
Arealen är cirka 261 kvm 
.  
I detaljplanen framgår att hela området är planlagt för bostäder. Det är därför 
möjligt att sälja marken som bostadsmark. Befintlig VA-ledning verkar följa u-
området och befinner sig inte på den mark som önskas köpas.  
 
Kommunen äger marken som används som väg i området. Ingen snöröjning 
på vintern förekommer.  
 

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

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

Fortsättning 
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Fortsättning § 271/16, Yttrande, laglighetsprövning gällande 
markköp, del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 318” 
 
Arbetsutskottet beslutar 2015-09-29: 
 
att ledamöterna besöker platsen, därefter återkommer ärendet i arbetsutskottet. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2015-12-01 kommunstyrelsen besluta:  
 
att avstå från att försälja del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 218” med motivering 
     att det i framtid kan bli svårighet att lösa tillgängligheten i området. 
 

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

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

Fortsättning 
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Fortsättning § 271/16, Yttrande, laglighetsprövning gällande 
markköp, del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 318” 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-02-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig bakom inlämnat yttrande gällande laglighetsprövning avseende 
     markköp på del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 318”. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-16: 
 
att ställa sig bakom inlämnat yttrande gällande laglighetsprövning avseende 
     markköp på del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 318”. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-11-22 
 
Förvaltningsrätten i Växjö avslår överklagande avseende laglighetsprövning 
enligt kommunallagen i dom daterat 2016-11-01. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera Förvaltningsrättens domslut 2016-11-01. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera Förvaltningsrättens domslut 2016-11-01 gällande laglighetsprövning  
     avseende Torsås 2:42 ”Lindhagen 318”. 
-----  
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 92 av 95   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-11-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 

 
 
KS § 272/16  16/KS0002 
Redovisning, delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ledamöter delges: 
 

 Regionförbundet i Kalmar län, Arbetsmarknadens utveckling – Ungdoms- 
arbetslösheten augusti 2016. 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisade delgivnings- 
     ärenden.  
-----  
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KS § 273/16 
AU § 309/16   16/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Arbetsutskottet beslutar 2016-05-10 § 10 att se över utbildningsbehov hos 
kommunstyrelsens chefer; 
 
IT-chef, Niklas Svensson 
Microsoft kundkonferens, önskar delta vartannat år för att hålla sig 
uppdaterad. 
Beräknad kostnad/gång: 35 000 kronor 
 
Socialchef, Lena Sjöstrand 
Baskurs i arbetsrätt, 7 500 kronor + moms 
Grundkurs i Allmänna Bestämmelser (kollektivavtal), 6 800 kronor + 
moms 
Medieträning, ingen beräknad kostnad i nuläget 
 
Kommunchef, Håkan Petersson 
SKL:s Toppledarprogram, 84 000 kronor + moms 
 
Personalchef, Isak Högelius 
UGL, ca 25 000 kronor + moms 
 
Ekonomichef, Thomas Danielsson 
Ny ekonom i kommunen, 12 000 kronor + moms 
Alternativt: Modern presentationsteknik, 13 000 kronor + moms 
 
Samhällsbyggnadschef, Martin Storm 
Ledarutvecklingsprogrammet, 13 000 + moms 
UGL, ca 25 000 + moms 
 
Bildningschef, Lena Sandgren Swartz 
Ska gå ledarutvecklingsprogrammet under 2017 
 

 Möte med Södra. 

 Möte med Garpens Vänner. 

 Verksamhetsområdet runt Bergkvara skola. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 273/16 Kommunledningen informerar 
 
Arbetsutskottet beslutar 2016-11-21: 
 
att notera redovisningen över utbildningsbehovet hos kommunstyrelsens 
     chefer. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen över utbildningsbehovet hos kommunstyrelsens 
     chefer samt 
 
att notera övrig informationen från kommunledningen. 
-----  
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KS § 274/16   16/KS0016  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2016-10-25, 2016-11-15, 2016-11-21, 
Personalutskottet 2016-11-08, Centrala ledningsgruppen 2016-10-20. 
 

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

 
 
 
 


