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Kommunstyrelsen 2017-01-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

  
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2017-01-24. 13.00 – 16.00           
        
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Christina Lönnqvist, S tjänstgörande ersättare för Susanne Rosén, S  
 Lena Gustafsson, V 
 Mona Magnusson, M      
 Staffan Kromnow, M tjänstgörande ersättare för Johan Petersson, L       
 Sten Bondesson, C     
 Eva-Kristina Berg, C tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C § 1 - 18    
 Christofer Johansson, C    
 Martin Kirchberg, SD 
 Kent Freij, SD 
 Per-Olov Karlsson, SD tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C § 18 - 24    
   
   
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista 
  
Utses att justera Staffan Kromnow, M 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2017-01-26 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 1 - 24  

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

 Justerande Staffan Kromnow 

   

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2017-01-24 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2017-01-26   Datum för anslags 
nedtagande 

2017-02-17  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Thomas Danielsson, ekonomichef 1 – 3 

Lena Sjöstrand, tillförordnad socialchef 1 

Lena Sandgren Swartz, bildningschef 1 

Per-Olov Karlsson, SD ej tjänstgörande ersättare 1 - 18 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 1 - 24      
 
§ 1 Aktuell information från respektive nämnd 
§ 2 Principer för kalkylering vid investering i fastighetsbestånd  
§ 3 Förvaltaransvar av kommunstyrelsens fastigheter  
§ 4 Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under  
 december 2016 och januari 2017 
§ 5 Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis  
 under september och oktober 2017 
§ 6 Redovisning tecknade avtal, offerter, försäkringsbrev och överens- 
 kommelser under 2016 
§ 7 Säkerhetsskyddschef Torsås kommun 
§ 8 Kulturminnesvårdsprogram för Torsås kommun 
§ 9 Förfrågan markköp, Torsås 4:2 
§ 10 Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2016 
§ 11 Riktlinjer för arvodesväxling till pension för förtroendevalda samt  
 revidering av arvodespolicyn 
§ 12 Utökad ram 2017 avseende vikarieanskaffning vid undersköterske-  
 utbildning – Kunskapsnavet 
§ 13 Medborgarförslag – Trafiksituationen på Norra Tångvägen 
§ 14 Delårsrapport 2016, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 15 Delgivningsärende, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 16 Delgivningsärende, Regionförbundet i Kalmar län 
§ 17 Delgivningsärende, Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 18 Uthyrningspolicy för Torsås Bostads AB 
§ 19-20 Ansökan om kameraövervakning med drönare 
§ 21 Bergkvara 2:44, Bergkvara hamn 
§ 22 Rekrytering av ny personalchef 
§ 23 Kommunledningen informerar 
§ 24 Anmälan beslut, Arbetsutskottet 2017-01-17, Centrala Lednings- 

gruppen 2016-12-15 
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KS § 1/17 16/KS0072 
Aktuell information från respektive nämnd januari 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-16 § 36 att vid varje sammanträde som 
kommunstyrelsen har, ska chefen för socialförvaltningen, bildnings-
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen närvara och lämna 
information om vad som är aktuellt i respektive nämnd. 
 

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

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

Ekonomichef Thomas Danielsson 
 
1. - 
2. - 
3. IT ny resurs, Upphandling Olssonska och Kommunhus, Budgetarbete, 

Personal, Personalchef. 
4. - 
 

Socialchef Lena Sjöstrand 
 
1. - 
2. - 
3. Beviljat projekt – Nyanländ Drivkraft, Integration, Verksamhetschef 

individ och familj, Chefsrekrytering. 
4. - 

 
Bygg- och miljönämnden  
 
1. - 
2. - 
3. Bostadsanpassningsbidrag, Bygglov, Plan, Miljö. 
4. - 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 1/17, Aktuell information från respektive nämnd 
januari 2017 
 
Tekniska nämnden 
 
1. - 
2. - 
3. Gatubelysning, Vattenläckor, Driftstörning Vassmolösa vattenverk, 

Utredningsingenjör, Röjningsarbete, Planering och inköp. 
4. - 

 
Bildningschef Lena Sandgren Swartz 
 
1. - 
2. - 
3. Skolinspektionen, Ny förskolechef, Gullabo/Söderåkra/Bergkvara, Fjorton 

barn i kö ej placerade + sex ej kö-placerade, En-till-en, Nyanländaprojekt, 
Korr/Hermods, Kompetensförsörjningsarbete påbörjas, Behöriga lärare 
terminsstart. 

4. - 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inhämta från personalavdelningen en redovisning om nyttan/kostnaden för  
     Medhelp till nästa kommunstyrelse 2017-02-28, 
 
att notera informationen från förvaltningscheferna pågående händelser i  
     respektive nämnd, januari 2017. 
-----  
Sändlista 
Personalchefen 
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KS § 2/17 
AU § 1/17 16/KS0182 
Principer för kalkylering vid investering i fastighetsbestånd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Grundprinciper för kalkylering vid förändrade lokalbehov: 
 
Ränta. Kommuninvests pris för tio (10) års löptid med fast ränta, avrundat till  
            jämna 0,25 procent intervaller. 
 
Avskrivningar. Torsås kommuns fastställda avskrivningstider för olika objekt. 
 
Drift- och underhåll. Kostnader för drift- och underhåll vid tillkommande 
                                    verksamhetsyta baseras på snitt kostnad per kvadrat- 
                                    meter för Kalmar läns bostadsbolag enligt senaste 
                                    SABO-statistik per 31 december. 
 
Indexuppräkning. Årligen utifrån KPI 31 oktober. 
 
Den historiska underhållsskulden får hanteras i särskild ordning.  
 
Kommunfullmäktige antog riktlinjer för ny- till- och ombyggnad 2013-11-18  
§ 149. 
 
Vid mindre ombyggnadsprojekt understigande 500 tkr som finansieras direkt 
via driftbudgeten och ej läggs upp på avskrivningsplan beslutas av nämnden, 
det vill säga beställaren står för finansieringen inom given budgetram. Denna 
typ av investeringar skall inte föranleda hyreshöjning för berörd förvaltning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-01-17: 
 
att bjuda in VD Kent Frost till arbetsutskottet 2017-02-07 för information av 
      en underhållsplan för Torsås Fastighets AB. 

 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna grundprinciperna för kalkylering vid förändrade lokalbehov enligt 
     ovan. 

 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att se över antagna riktlinjer för ny- och till- och ombyggnad avseende mindre 
     ombyggnadsprojekt. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 2/17, Principer för kalkylering vid investering i 
fastighetsbestånd 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna grundprinciperna för kalkylering vid förändrade lokalbehov enligt 
     ovan, 

 
att se över antagna riktlinjer för ny- och till- och ombyggnad avseende mindre 
     ombyggnadsprojekt. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 3/17 
AU § 2/17 
AU § 210/15 
AU § 195/15 

AU § 318/14 
AU § 189/14 
KS § 135/14 
AU § 200/13  14/KS0143 
Förvaltaransvar av kommunstyrelsens fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har antagit nytt ägardirektiv till Torsås Fastighets AB med 
bland annat följande lydelse: 
 
”Bolaget ska på kommunstyrelsen begäran förvalta, administrera och i övrigt 
sköta de fastigheter som ägs direkt av Torsås kommun”. 
 
Torsås kommun äger idag nedanstående fastigheter vilka kommunstyrelsen 
förvaltar: 
 

 Torsås 53:6 ”kommunhusen” 

 Torsås 2:54 ”Olssonska gården” 

 Torsås 11:1 ”PRO-stugan” 

 Sågen 4 ”Blå huset” 

 Torsås 2:42 ”Österbro” 

 Torsås 53:9 ”Gula villan” 

 Torsås 22:1 ”Före detta brandstation” 

 Bergkvara 2:1 ”Stationshuset” 

 Bergkvara 2:45 ”Lotshuset” 
 

Torsås kommun begär att Torsås Fastighets AB tillhandahåller underlag för 
ställningstagande av begäran om fastighetsförvaltning, administration samt 
skötsel av ovanstående fastigheter. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att tillhandahåller underlag från Torsås Fastighets AB för ställningstagande av  
     begäran om fastighetsförvaltning, administration samt skötsel av ovan- 
     stående fastigheter. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 3/17, Förvaltaransvar av kommunstyrelsens 
fastigheter 
 
Kommunstyrelsens behandling 2014-06-10 
 
VD Magnus Andersson informerar om att fastighetsbolaget är positiva till att 
överta förvaltaransvaret på kommunstyrelsens fastigheter. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-06-10: 
 
att uppdra åt kommunchefen, att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti  
      2014 upprätta en lägesrapport över kommunstyrelsen samtliga fastigheter. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Redovisning av kostnaderna föreligger för kommunstyrelsens fastigheter. 
 
Genomgång av kommunstyrelsens fastigheter med komplettering av Vågen i 
Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-08-19: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta en sammanställning utifrån dagens  
     diskussion,  
 
att ärendet därefter, återkommer för redovisning i arbetsutskottet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar en sammanställning över de fastigheter 
som ska ingå om fastighetsbolaget övertar förvaltaransvar. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18: 
 
att inhämta från Torsås Fastighets AB en offert på att överta förvaltaransvaret 
     på redovisade fastigheter, innefattande skötsel samt administration, 
 
att ärendet, återkommer i arbetsutskottet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-06-02 
 
Från Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB medverkar VD Magnus 
Andersson, ledamöter Björn Ekelund, Monica Fredriksson och Per Olov 
Vickius. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 3/17, Förvaltaransvar av kommunstyrelsens 
fastigheter 
 
Ämnen som diskuteras: 

 Förvaltaransvar av kommunstyrelsens fastigheter, 

 Nybyggnad Torskolans högstadium,  

 Trygghetsboende, 

 Spelet 11, 

 Stambytesprojektet, 

 Lekplatser, 

 Städorganisationen.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-06-02 
 
Beställning/förfrågan om offertpris skickas till Torsås Bostads AB/Torsås 
Fastighets AB 2016-10-26 avseende att förvalta, administrera, snöröja och i 
övrigt sköta följande fastigheter; 
 

 Torsås 53:6, kommunledningskontor och nya kommunhuset 

 Torsås 2:42, Österbrogatan 28, Torsås. Bostadshus där hyresgästen enligt 
avtal sköter trädgården 

 Torsås 53:9, IT-villan 

 Torsås 22:1 före detta brandstationen 

 Sågen 4 ”Blå huset”. Är ett rivningsobjekt där yttre skötsel kvarstår samt 
administration av ett garage. 

 
Offertpris för totalförvaltning av ovanstående fastigheter daterad 2016-10-26 
föreligger från Torsås Fastighets AB.  
 
Offertpris 544 000 kronor är exklusive drift- och underhållskostnader, 
investeringskostnader samt moms. I offertpriset ingår nuvarande överens-
kommelse 144 000 kronor för yttre fastighetsskötsel. I offertpriset ingår inte 
arbeten av vaktmästarkaraktär. Exempel är handhavande av inbrottslarm och 
passersystem, IT relaterade fel och brister, möbleringar, möbelmontering lösa 
inventarier samt lampbyten i dekorationsbelysning. Drift- och underhålls-
kostnader debiteras per tertial utifrån faktiskt utfall. Investeringar utförs efter 
beställning. 
 
Den tillkommande summan 400 000 kronor gäller för både administration och 
förvaltning för de berörda fastigheterna enligt förfrågningsunderlaget. 
Kostnaden vägs upp av att administrationen förenklas då hantering av fakturor 
för värmen, el, sophämtning, material och tjänster med mera som hanteras 
internt kommer frigöra tid för kommunsekreterare, kommunchef samt 
ekonomiavdelningen. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 3/17, Förvaltaransvar av kommunstyrelsens 
fastigheter 
 
Den tillkommande kostnaden för förvaltningen vägs upp av att Torsås 
Fastighets AB:s kompetenser utnyttjas så att det blir ett förebyggande underhåll 
istället för ett akut underhåll. Lägre inköpskostnader på behövda tjänster och 
material genom samordning av volymer med Torsås Fastighets AB:s avtal. 
 
Under första året kommer den återstående kostnaden att inrymmas inom 
befintlig ram för kommunledningen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna inkommen offert daterad 2016-12-02 från Torsås Fastighets AB,  
 
att uppdra åt ekonomichef Thomas Danielsson att teckna avtal med Torsås  
     Fastighets AB i enlighet med inkommen offert. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna inkommen offert daterad 2016-12-02 från Torsås Fastighets AB,  
 
att listan över objekten ska stämmas av årligen, 
 
att uppdra åt ekonomichef Thomas Danielsson att teckna avtal med Torsås  
     Fastighets AB i enlighet med inkommen offert. 
-----   
Sändlista 
Ekonomichefen 
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KS § 4/17 
AU § 3/17 17/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under december 2016 och januari 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under december 2016 
och januari 2017. 
 

 Torsås 5:107, Uppförande av daghemsmodul.. 

 Spelet 11, Nybyggnad av två flerbostadshus med tillhörande parkering och 
ett miljöhus. Reviderat grannemedgivande. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under december 2016 och januari 2017. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under december 2016 och januari 2017. 
-----    
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KS § 5/17 
AU § 4/17 16/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under december 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis 
under december 2016. 
 
Personalchef Isak Högelius: 
 

 Lönehandläggare, tidsbegränsad 2017-01-01 – 2017-12-31, 20 procent. 
 
Kommunchef Håkan Petersson: 
 
Under socialchef Lena Sjöstrands ledighet (2016-11-25, 2016-11-28, 2016-
12-02) förordnas personalchef Isak Högelius att verkställa socialchefens 
uppdrag. 

 
Förordnande under jul och nyår 2016; 
 
Kommunchef, Martin Storm, 2016-12-22 – 2017-01-05 
Personalchef, Martin Storm, 2016-12-22 – 2017-01-05 
Socialchef, Martin Storm, 2016-12-23 
IT-chef, Martin Storm, 2016-12-23 
Socialchef, Lena Sandgren Swartz, 2016-12-19 – 2016-12-22 
                 Thomas Danielsson, 2016-01-02 – 2017-01-05 
Bildningschef, Thomas Danielsson, 2016-12-27 – 2017-01-05 
IT-chef, Thomas Danielsson, 2016-12-27 – 2016-12-28, 2016-12-30 
Personalchef, Kommunchefen, 2016-12-10 – 2017-01-10. 
 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings-  
     bevis under december 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings-  
     bevis samt förordnande under december 2016. 
-----    
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KS § 6/17 
AU § 6/17   16/KS0008 
Redovisning tecknade avtal, offerter, försäkringsbrev och 
överenskommelser under 2016 
 

Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av avtal, offerter, försäkringsbrev och överenskommelser 
tecknade under år 2016. Se aktbilaga. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisningen av avtal, offerter, försäkringsbrev och överens- 
     kommelser tecknade under år 2016.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisningen av avtal, offerter, försäkringsbrev och överens- 
     kommelser tecknade under år 2016.  
 -----  
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KS § 7/17 
AU § 7/17   16/KS0181  
Säkerhetsskyddschef Torsås kommun 
 

Ärendebeskrivning 
 
Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska alla myndigheter och kommuner i 
Sverige ha en utsedd säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhets-
skyddet i den aktuella verksamheten. 
 
Säkerhetsskydd innefattar informationssäkerhet, tillträdesbegränsningar och 
säkerhetsprövning. Informationssäkerhet förebygger att uppgifter som inne-
fattas av sekretess och som rör rikets säkerhet inte röjs, förändras, förstörs eller 
görs otillgänglig för behöriga. 
 
Säkerhetspolisen kontrollerar säkerhetsskyddet vid de myndigheter som 
omfattas av lagstiftningen. 
 
Enligt överenskommelse angående säkerhetssamordnartjänsten i Emmaboda 
(2015-10-01) ska även Räddningstjänstförbundet bistå Torsås kommun med 
säkerhetsskyddschef. 
 
Räddningschef Hans Erlandsson föreslår att utse säkerhetssamordnare Niclas 
Karlsson efter avgående säkerhetssamordnare Erik Richardsen som Torsås 
kommuns säkerhetsskyddschef från och med 2016-12-01, med kommunchef 
Håkan Petersson som ersättare. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse säkerhetssamordnare Niclas Karlsson som Torsås kommuns säkerhets- 
     skyddschef från och med 2017-01-17, med kommunchef Håkan Petersson  
     som ersättare. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utse säkerhetssamordnare Niclas Karlsson som Torsås kommuns säkerhets- 
     skyddschef från och med 2017-01-17, med kommunchef Håkan Petersson  
     som ersättare. 
-----  
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
Säkerhetssamordnare 
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KS § 8/17 
AU § 290/16  
AU § 100/16 
AU § 133/16 
AU § 107/16 16/KS0064 
Kulturminnesvårdsprogram för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kulturminnesvårdsprogram för Torsås kommun antogs 1990 och behöver 
moderniseras och revideras.  
 
Dokumentet används idag främst av samhällsbyggnadsförvaltningen vid plan- 
och byggnadsärende samt översiktsplan. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-02-09 § 31 att det är önskvärt att kommun- 
styrelsen är behjälplig med finansiering då kulturminnesvårdsprogrammet är ett 
betydande dokument och en kommunal angelägenhet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05: 
 
att bjuda in bildningschef Lena Sandgren Swartz och enhetschef Karin Seebass 
     för mer information, innefattande bland annat en uppskattad arbetsinsats  
     avseende kulturminnesvårdsprogram för Torsås kommun.  
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-19 
 
Enhetschef Karin Seebass och planarkitekt Fredrika Ternelius informerar om 
användandet av kulturminnesvårdsprogram med åtgärdsprogram.  
 
Bidrag finns att söka hos Länsstyrelsen fram till 2016-10-31. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-19: 
 
att uppdra åt kommunchefen att utreda hela ärendet avseende revidering av 
     Kulturminnesvårdsprogrammet för Torsås kommun samt  
 
att återkoppla till arbetsutskottet efter semestern 2016. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-04-26 
 
Ärendet utgår med hänvisning till arbetsutskottets beslut 2016-04-19 att 
uppdra åt kommunchefen att utreda hela ärendet avseende revidering av 
Kulturminnesvårdsprogrammet för Torsås kommun samt att återkoppla till 
arbetsutskottet efter semestern 2016. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 8/17, Kulturminnesvårdsprogram för Torsås 
kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2016-11-22 
 
Kommunutvecklare Sofie Nyström och kultur- och fritidschef Karin Seebass 
föredrar ärendet. 
 

Projektbeskrivning Kulturmiljöprogram Torsås kommun 
Torsås kommun har idag ett kulturminnevårdsprogram för hela kommunen. 
Programmet innehåller en översiktlig beskrivning av kommunen från 
förhistorisk tid till nutid samt 33 områdesbeskrivningar med tillhörande karta. 
Sedan programmet antogs 1990 har synen på kulturmiljöer förändrats. 
Kommunen vill därför revidera och utveckla det befintliga materialet så att 
programmet uppfyller dagens behov för verksamheterna inom 
samhällsplanering, kommunutveckling, Kultur- och fritid, skola och turism.  
  
Då kommunen saknar egen antikvarisk kompetens inom kulturmiljöområdet 
har kontakter tagits med Kalmar läns museum och Byggkult för diskussioner 
om behov, upplägg och resultat.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 8/17, Kulturminnesvårdsprogram för Torsås 
kommun 
 
Mål 
Målet är att ta fram ett lättillgängligt kulturmiljöprogram som ger vägledning 
och kunskap om Torsås kommuns kulturmiljöer till såväl fastighetsägare som 
kommunmedborgare, föreningar och besökare. 

 Vid handläggning ska programmet ge riktlinjer och förutsättningar för 
att kulturmiljöerna fortsättningsvis bevaras, används och utvecklas. 
Programmet kommer att vara ett underlag för översiktlig planering och 
detaljplanering. 

 Programmet ska vara en gemensam källa till kunskap, bildning och 
upplevelser och kunna fungera som en tillgång för till exempel skola, 
kultur och utveckling inom turism med mera. 
 

Projektorganisation 
En styrgrupp definierar och förankrar uppdraget inom kommunen. 
Styrgruppen fungerar också som beslutsorgan under hela projektperioden och 
ansvarar för upphandling av genomförandet. Styrgruppen utser projektledare 
som ansvarar för genomförandet av projektets tre faser utifrån de beslutade 
målen. Till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp/arbetsgrupp som 
består av funktioner från olika förvaltningar inom kommunen. 
 

Tidplan 
 

 
 
En upphandling av projektets samtliga faser kommer att ske i 
november/december 2016.  
  
Kommunen kommer att, tillsammans med utvald byggnadsantikvarisk konsult, 
påbörja fas ett under vinterhalvåret 2016/2017. För denna del söks inte bidrag. 
  
Kommunen avser därefter att påbörja fas två och tre under våren 2017. 
Ambitionen är att ett färdigt kulturmiljöprogram ska finnas tillgängligt senast 
den 31 oktober 2018. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 8/17, Kulturminnesvårdsprogram för Torsås 
kommun 
  

Projektets genomförande 
Kommunen har bedömt det lämpligt att dela in projektet i tre faser: 
 
Fas 1 - förstudie  
Förstudien ska resultera i en; 

 samsyn kring värderingsgrunder för programmet  

 mall där struktur och innehåll på områdesbeskrivningar fastställs 

 arbetsstruktur för det fortsatta arbetet inklusive en kommunikationsplan 
 
Förstudien tas fram i dialog med förtroendevalda, tjänstemän inom berörda 
verksamheter och föreningar. 
  
Fas 2 - genomförande 
Under genomförandet kommer kommunens kulturmiljöer studeras som helhet. 
Studien kommer att inledas med de områden som har med störst förändrings-
tryck, det vill säga tätorter och kuststräcka. Aktiviteterna under genomförandet 
planeras i detalj under förstudien.  
  
Studien kommer att innehålla: 

 En översiktlig sammanfattning av kommunens historik 

 Inventeringar av kulturmiljöer. 
  
För varje kulturmiljöområde ska finnas 

 Avgränsning av områden. 

 Klassificering enligt framtagna värderingsgrunder.  

 Kortare områdesbeskrivning på ett lättillgängligt språk. 

 Tydlig beskrivning av karaktärsdrag 

 Beskrivande bilddokumentation. 

 Konkreta riktlinjer och handfasta förhållningssätt om hur värdena ska 
hanteras. 

  
Studien tas fram i dialog med förtroendevalda, tjänstemän inom berörda 
verksamheter samt föreningar. 
Under arbetets gång behöver projektledaren i samverkan med styr- och 
arbetsgrupp prioritera detaljnivån för de olika områdena utifrån projektets 
ekonomiska ramar. Materialet redovisat som ett digitalt textmaterial och i ett 
sådant format att det kan presenteras i kommunens Gis-programvara.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 8/17, Kulturminnesvårdsprogram för Torsås 
kommun 
  
Fas 3 - uppföljning och avslutning 
Arbetet delredovisas löpande under hela projektperioden men sammanställs 
först i sin helhet under den tredje och sista fasen. Under den avslutande fasen 
följs också effekterna och resultatet av genomfört projekt upp, utvärderas och 
redovisas för styrgruppen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett lättillgängligt kulturmiljöprogram 
     som ger vägledning och kunskap om Torsås kommuns kulturmiljöer till  
     såväl fastighetsägare som kommunmedborgare, föreningar och besökare. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett lättillgängligt kulturmiljöprogram 
     som ger vägledning och kunskap om Torsås kommuns kulturmiljöer till  
     såväl fastighetsägare som kommunmedborgare, föreningar och besökare. 
-----   
Sändlista 
Kommunchefen 
 

 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 44   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-01-24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 9/17 
AU § 12/17 
KS § 174/16 
AU § 167/16 
AU § 102/16 
AU § 66/16 16/KS0050  
Förfrågan markköp, Torsås 4:2,1       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S föredrar ärendet.  

 
Ägare till fastigheten Torsås 4:110, Jan-Erik Mellström har tidigare efterhört 
om att få köpa fastigheten Torsås 4:2,1. Berörd fastighet gränsar till Torsås 
4:110.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-08-30 § 174 att avsluta ärendet med hän-
visning till ärendet avseende väg till pumpstation Biodammen i Torsås, 
16/KS0109. 
 
I ett mail daterat 2016-12-04 efterhör Jan-Erik Mellström åter om möjlighet att 
få köpa fastigheten Torsås 4:2,1 som ligger i direkt anslutning till hans rörelse. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar avslag på förfrågan om markköp på fastigheten 
Torsås 4:2,1 med hänvisning till kommunens VA-ledning på fastigheten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutar att 
avslå förfrågan om markköp på Torsås 4:2,1. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå förfrågan om markköp på fastigheten Torsås 4:2,1 med hänvisning till  
     kommunens VA-ledning på fastigheten. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-01-24 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S föredrar ärendet.  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 9, Förfrågan markköp, Torsås 4:2,1  
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Kent Freij, SD yrkar avslag på 
förfrågan om markköp på fastigheten Torsås 4:2,1 med hänvisning till 
kommunens placering av VA-ledning på fastigheten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutar att 
avslå förfrågan om markköp på Torsås 4:2,1. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå förfrågan om markköp på fastigheten Torsås 4:2,1 med hänvisning till 
     kommunens placering av VA-ledning på fastigheten. 
-----  
Sändlista 
Ägare till fastigheten Torsås 4:110
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KS § 10/17 
AU § 13/17   15/KS0042, 17/KS0024 
Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2016  
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun erbjuder ungdomar feriearbete under sommaren 2016. Åldern 
på ungdomarna är 17 och 18 år eller att de går i särskola. Budget för detta 
200 000 kronor. 

 
Antal sökande var uppdelade per födelseår enligt nedan: 
 
1993, 1 styck (kille)  
1996, 1 styck (kille)  
1997, 2 stycken (killar) 
1998, 22 stycken (7 tjejer och 15 killar) 
1999, 18 stycken (7 tjejer och 11 killar) 
2000, 2 stycken (killar) 
 
Totalt: 46 stycken ansökningar  

 
Utav dessa meddelade två stycken att de fått andra sommarjobb och tackade 
därför nej till kommunalt feriearbete och fem stycken har inte rätt förut-
sättningar.  
Det var endast träffpunktsverksamheten inom socialförvaltningen som tog 
emot feriearbetande skolungdomar. 
 
Antal arbetade timmar och kostnad:  

 
1996      60 timmar x 65 kronor                        =    3 900 kronor 
1   
 
1997      60 timmar x 65 kronor                        =    3 900 kronor 
2       

 
1998       1 007,5 timmar x 65 kronor =   55 412:50 kronor 
17       54 timmar OB veckoslut x 51:90 =     2 802:60 kronor 

 
1999       983 timmar x 55 kronor  =   54 065 kronor 
16       109 timmar OB veckoslut x 51:90 =     5 657:10 kronor 
 

      Summa                        = 125 737:20 kronor 
      PO-avgift 39,48 procent =   49 641:05 kronor 

 
Total kostnad    =  175 378:25 kronor 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 10/17, Redovisning av kommunala feriearbeten 
för skolungdomar 2016  
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2016, 
 
att erbjuda skolungdomar kommunala feriearbeten under sommaren 2017, 
     inom befintlig budget 2016 (200 000 kronor). 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2016, 
 
att erbjuda skolungdomar kommunala feriearbeten under sommaren 2017, 
     inom befintlig budget 2016 (200 000 kronor). 
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen 
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KS § 11/17 
AU § 14/17 15/KS0232 
Riktlinjer för arvodesväxling till pension för förtroendevalda 
samt revidering av arvodespolicyn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-03-14 § 28: 

 
att försäkringstrygga OPF-KL via Trygg PolitikerPension och att godkänna 
     reviderat omställningsstöd och Pension för förtroendevalda (OPF-KL),  
     Kompensation för förlorade pensionsförmåner, Utfästelse av Trygg  
     PolitikerPension samt att det nya reglementet ska tillämpas från och med 
     Valet 2014, 
 
att ta fram riktlinjer för att de förtroendevalda ska kunna växla arvode till 
     pension, 
 
att uppdra åt kommunens bolag att anta motsvarande reglementen att omfatta 
     samtliga av deras förtroendevalda. 
 
Policyn är så pass ny att det inte är mycket som behöver revideras i den. Det 
som har tillkommit är att Torsås kommun har antagit TPP.  
Det innebär att de två sista stycken i policyn som berör pension till 
förtroendevald bör ersättas med följande text: 

  
Till skillnad mot omställningsstödet gäller bestämmelserna om pension oavsett uppdragets 
omfattning. Pensionsförmånerna avser avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension, 
efterlevandeskydd och familjeskydd. Pensionsavgift sätts av på de årliga kontanta 
ersättningarna. Pensionsavgiften uppgår till 4,5 % av pensionsgrundande inkomst upp till 
7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på pensionsgrundande inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp. 
Vid små pensionsavgifter utbetalas detta kontant istället för att avsättas som pension. 
Pensionsavgifterna inbetalas till den pensionsförvaltare som staden vid var tidpunkt har avtal 
med.  
Pensionsavsättningen gäller både för nyvalda samt för omvalda fritidspolitiker.  
Pensionsavsättningen kan som längst pågå till 75 års ålder. En förutsättning är att 
uppdraget har påbörjats innan 67 års ålder. 

  
Utöver detta så kan det bli aktuellt att även lägga in en text avseende eventuella 
gruppförsäkring. 

  

Fortsättning 
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Fortsättning § 11/17, Riktlinjer för arvodesväxling till pension för 
förtroendevalda samt revidering av arvodespolicyn 
 

Riktlinjer för arvodesväxling till pension för förtroendevalda 
Bilaga 3 
 
1. Inledning 
 
En arvodesväxling innebär att den förtroendevalde byter en bestämd del av sitt 
arvode mot att motsvarande del plus tillägg inbetalas till en pensionsförsäkring 
i ett valt försäkringsbolag utefter den förtroendevaldes önskemål, kommunens 
upphandling, pensionspolicy samt dessa riktlinjer. 
 
Arvodesväxling kompletterar de pensionsåtagande som i övrigt gäller enligt lag 
och kollektivavtal samt ev. privat sparande. 
 
Torsås kommun har upphandlat valbar försäkringsgivare avseende placering av 
premien för arvodesväxling. 
 
2. Personkrets 
 
Torsås kommun erbjuder växling av arvode mot pension till de 
förtroendevalda som uppfyller samtliga följande villkor: 

 Har ett uppdrag med månadsarvode, ordförande eller 1:e och 2:e vice 

ordförande. 

 

3. Grundregler 

 

 Pensionsåldern är 65 år. 

 Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55 års ålder eller från den 

tidpunkt som skattelagstiftelsen och valt försäkringsbolags villkor  

tillåter antingen som ett livsvarigt eller temporärt uttag. 

 Premiebetalningen kan ske så länge den förtroendevalde har ett 

  politiskt uppdrag, dock längst intill 65 års ålder. 

 Den försäkrade har full förfoganderätt över pensionen. 

4. Storleken på växlingen 

Det belopp som den förtroendevalde avstår varje månad måste uppgå till minst 
1000 kr. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 11/17, Riktlinjer för arvodesväxling till pension för 
förtroendevalda samt revidering av arvodespolicyn 
 
Utöver det arvode som den förtroendevalde avstår bekostar Torsås kommun 
ett tillägg motsvarande skillnaden mellan sociala avgifter och löneskatt, vilket 
inbetalas till det försäkringsalternativ som den förtroendevalde väljer. Tillägget 
kan komma att förändras utifrån en ev. förändring av de sociala avgifterna eller 
löneskatten och är således inget fast belopp. 
 
5. Val av utformning av arvodesväxlingen 

Den förtroendevalde som väljer arvodesväxling, får välja premiebestämd 
försäkringslösning inom ramen för de leverantörer som kommunen 
upphandlat avseende såväl traditionell- som fondförsäkring. 
 
5.1 Traditionell- eller fondförsäkring 

Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek baseras på 
pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensionskapitalets storlek är 
beroende av de premier som inbetalats under den förtroendevaldes 
uppdragstid, samt av den vinstdelning/återbäring som försäkringsbolaget 
tilldelar traditionell försäkring, eller vid fondförsäkring den värdeutveckling 
fonden erhållit under den aktuella perioden. Vid val av fondförsäkring är alltid 
den förtroendevalde själv ansvarig för valet av fond, och därmed också 
storleken på pensionsförmånerna. 
 
5.2 Efterlevandeskydd 

Den förtroendevalde avgör själv om arvodesväxlingen ska omfatta 
efterlevandeskydd, återbetalningsskydd. Detta påverkar den egna 
ålderspensionen, som då blir lägre.  
Torsås kommun tar inget ansvar, gentemot efterlevande, i det fall någon 
medvetet avstått ifrån val av återbetalningsskydd i det alternativa valet. 
 
6. Förändring av försäkringslösningen  

Den förtroendevalde har möjlighet att byta förvaltningsform, premiestorlek 
och efterlevandeskydd inom den valda försäkringslösningen. Ändring av 
förvaltningsform och efterlevandeskydd ska anmälas till respektive 
försäkringsbolag. Ändring av premiestorlek ska anmälas till 
personalavdelningen. Ändring kan ske maximalt två gånger per år. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 11/17, Riktlinjer för arvodesväxling till pension för 
förtroendevalda samt revidering av arvodespolicyn 
 
7. Arvodesunderlag 

Det är arvodet innan växlingen som ska ligga till grund för avsättningen till den 
avgiftsbestämda ålderspensionen. Dock kan ev. ersättning från 
socialförsäkringarna enligt lag komma att påverkas av växlingen såsom allmän 
pension, sjukersättning och föräldrapenning. 
 
8. Uppdrag upphör 

Arvodesväxlingen upphör då den förtroendevalde ej längre har något politiskt 
uppdrag med månadsarvode inom Torsås kommun. 
 
9. Särskild överenskommelse 

För att växla arvode mot pension ska börja gälla ska en särskild 
överenskommelse upprättas vilken ska undertecknas av både den 
förtroendevalde och av Torsås kommun. 

 
10. Rådgivning 

För den förtroendevalde innebär valet av ev. arvodesväxling ett viktigt 
privatekonomiskt beslut.  
 
Torsås kommun kommer därför att erbjuda den förtroendevalde individuell 
rådgivning av fristående försäkringsspecialist vilken utses av kommunen. 
 
För att den förtroendevalde ska kunna ta ställning i valet ska denne före sitt val 
få information om skillnaderna mellan de olika förvaltningsformerna samt 
övriga valmöjligheter. 
 
11. Ansvar för riktlinjerna  

Kommunstyrelsen ansvarar för dessa riktlinjer. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 11/17, Riktlinjer för arvodesväxling till pension för 
förtroendevalda samt revidering av arvodespolicyn 
 
Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta revideringarna i pensionsreglementet samt i riktlinjer för  
     alternativ tjänstepension, bilaga 1 och riktlinjer för löneväxling till pension, 
     bilaga 2 samt 
 
att godkänna och anta riktlinjer för arvodesväxling till pension för  
     förtroendevalda, bilaga 3. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta revideringarna i pensionsreglementet samt i riktlinjer för  
     löneväxling till pension, bilaga 2 samt 
 
att godkänna och anta riktlinjer för arvodesväxling till pension för  
     förtroendevalda, bilaga 3. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 12/17 
AU § 16/17   16/KS0180 
Utökad ram 2017 avseende vikarieanskaffning vid under-
sköterskeutbildning - Kunskapsnavet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har ett fortsatt stort behov av utbildad personal inom vård och 
omsorg. Behovet ökar då det blivit svårt att rekrytera utbildad personal.  
 
Ett sätt att erhålla utbildad personal är att erbjuda tillsvidareanställd personal, 
vård- och omsorgsutbildning genom Kunskapsnavet i Torsås. 
 
Vikariekostnad för att ersätta samtliga tio stycken personal och tre timmar per 
vecka i 65 veckor beräknas uppgå till cirka 335 000 kronor, vilket innebär cirka 
195 000 kronor för 2017. 
 
Vikariekostnad för att ersätta samtliga femton stycken personal och tre timmar 
per vecka i 65 veckor beräknas uppgå till cirka 500 000 kronor, vilket innebär 
cirka 290 000 kronor för 2017. 
 
Kostnaden beräknas bli mindre än beräkningarna utifrån att den personal som 
kommer att gå utbildningen inte kommer att vara schemalagd under samtliga 
veckor. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-12-08 § 160 att föreslå kommunfullmäktige att 
utöka ramen för socialnämnden avseende kostnaden för vikarieanskaffning vid 
utbildning, 290 000 kronor för 2017. 
 

Arbetsutskottet förslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka befintlig budgetram för socialnämnden avseende kostnaden för 
     vikarieanskaffning vid undersköterskeutbildning, 290 000 kronor för 2017. 
 

Kommunstyrelsen beslutar; 
 
att upprätta en kartläggning, över befintlig utbildningsstatus. 

 
 föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka befintlig budgetram för socialnämnden avseende kostnaden för 
     vikarieanskaffning vid undersköterskeutbildning, 290 000 kronor för 2017. 
-----  
Sändlista Kommunchefen, Kommunfullmäktige 
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KS § 13/17 
AU § 17/17 
KF § 112/16   16/KS0139 
Medborgarförslag – Trafiksituationen på Norra Tångvägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Melker Lyth, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun sätter upp 
gupp eller andra farthinder för att få ner hastigheten på Norra Tångvägen i 
Torsås. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-03-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Trafiksituationen på Norra Tångvägen till  
     tekniska nämnden/trafiknämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från 
kommun-fullmäktiges beslut innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klaras inte tidsfristen ska orsak och planerad svarstid 
anmälas till kommunstyrelsen. 

 
Arbetsutskottets behandling 2017-01-17 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-11-08 § 49 att återsända medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen eftersom ärende tillhör Trafikverket. 
 
Yttrande från Malin Davou/Sofie, Hammarberg, Trafikverket; 
 
Norra Tångvägen, väg 518 är cirka 5 – 7 meter bred. Vägen har en 
årsdygnsmedeltrafik på cirka 1 500 fordon, uppmätt år 2015. På sträckan 
mellan Handelsbanken och Södra skogsägarna är väg 518 relativt rak med bra 
sikt och det finns en trottoar längs vägen. Medelhastigheten är cirka 55 
kilometer per timme på sträckan. 
 
Tyvärr finns det en del förare som överskrider den skyltade hastigheten och det 
är ett problem. Det är inte möjligt att bygga bort alla trafiköverträdelser utan 
det ligger även ett ansvar hos den enskilda trafikanten att följa den regler som 
finns i trafiken,. 
 
Att anlägga hastighetsdämpande åtgärder är ofta svårt då de inte bara dämpar 
farten utan också kan medföra problem, både för boende och för trafikanter på 
vägen. Hastighetsdämpande åtgärder har en lokal effekt, vid hindret. På längre 
sträckor kan därför flera åtgärder behövas. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 13/17, Medborgarförslag – Trafiksituationen på 
Norra Tångvägen 
 
Grupp kan förorsaka buller vilket kan upplevas som störande för kringboende, 
så ska Trafikverket vara mycket restriktiva med att anlägga gupp i närheten av 
bostadsbebyggelse. Åtgärder för sidoförskjutningar eller avsmalningar av 
trafiken ska utformas så att framkomligheten för större fordon, såsom till 
exempel jordbruksredskap och vissa andra arbetsfordon är fortsatt god vilket 
gör att personbilar kan, om de absolut vill, köra relativt fort igenom.  
 
Effekten av sidoförskjutningar och avsmalningar är bättre med en högre trafik-
mängd eftersom det då blir större chans för att möte mellan fordon sker vid 
hindret. 
 
Ett tips kan vara att kontakta polisen och höra om möjligheterna till en 
hastighetsövervakning på platsen, regelefterlevnad är ett polisiärt ärende. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Trafiksituationen på Norra Tångvägen med 
     hänvisning till yttrandet från Trafikverket, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Trafiksituationen på Norra Tångvägen med 
     hänvisning till yttrandet från Trafikverket, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 14/17 
AU § 20/17    16/KS0176 
Delårsrapport 2016, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2016 föreligger från Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Resultatet per den 31 augusti 2016 uppgår till plus 21,7 mnkr samtidigt som 
helårsprognosen kalkyleras till plus 6,7 mnkr. Det prognostiserade resultatet 
innebär att gymnasieförbundet klarat av att inhämta den kostymanpassning, till 
största del hänfört till minskning av 16- 19 åringar, som belastade verk-
samheten i början av året med cirka 16 mk r. 
 
Inom skolområdena finns budgetavvikelser och enheternas samlade resultat 
visar ett underskott om 3,2 mnkr. Resultatet är en stor förbättring i förhållande 
till samma tidpunkt förra året då enheterna prognostiserade ett helårsresultat 
om minus 21 mnkr. 
 
Till resultatet bidrar det positiva utfallet gällande interkommunala ersättningar 
om 5,8 mnkr samt en återföring av ej nyttjade medel avseende pensionsrätter 
om 5,9 mnkr. 
 
Revisorerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund bedömer: 
 

 Den finansiella redovisningen har tagits fram i enlighet med Lag om 
kommunal redovisning, god redovisningssed och styrelsens riktlinjer. 

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

 Mål för god ekonomisk hushållning har fastställts och följts upp av 
styrelsen. 

 Resultaten i delårsbokslutet för de mål som följts upp visar att de delvis är 
förenliga med de mål för verksamheten som styrelsen har fastställt. 

 De finansiella målen är uppfyllda. 

 Årets resultat efter balanskravsavstämning prognosticeras till 6,7 mnkr, 
vilket innebär att balanskravet för år 2016 uppfylls.  

 

Arbetsutskottet föreslår 2017-01-01 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsunds Gymnasieförbundets delårsrapport för 2016. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 14/17, Delårsrapport 2016, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsunds Gymnasieförbundets delårsrapport för 2016. 
 -----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 15/17 
AU § 21/17    16/KS0051 
Delgivningsärende, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 

 Preliminär utbildningsorganisation inför läsåret 2017/2018, 2016-11-25  
§ 103. 

 Revidering av sammanträdesplan för styrelsen 2017, 2016-12-15 § 117. 

 Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) – Lägesrapport 2015/2016, 
2016-11-24 § 111. 

 Budget och verksamhetsmål 2017 – Ekonomisk planering 2018-1019., 
2016-11-24 § 104. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisade delgivningsärende från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärende från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
-----  
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KS § 16/17 
AU § 22/17    16/KS0023 
Delgivningsärende, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 

 Verksamhetsplan och budget 2017. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisad verksamhetsplan och budget 2017 från Regionförbundet i  
     Kalmar län. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisad verksamhetsplan och budget 2017 från Regionförbundet i  
     Kalmar län. 
-----  
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KS § 17/17 
AU § 23/17    16/KS0065 
Delgivningsärende, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 

 Verksamhetsplan och budget 2017. 
 
Medlemsavgift för Torsås kommun 2017, 102 103 kronor. 
 
Kostnader för projektet Vägen till självförsörjning i Torsås kommun, År 2017, 
561 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisad verksamhetsplan och budget 2017 från Samordnings- 
     förbundet i Kalmar län. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisad verksamhetsplan och budget 2017 från Samordnings- 
     förbundet i Kalmar län. 
-----  
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KS § 18/17 
AU § 24/17    17/KS0020 
Uthyrningspolicy för Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Uthyrningspolicyn ligger till grund för hur Torsås Bostads AB handlägger 
ärenden och förfrågningar gällande bostadssökande och uthyrning.  
Uthyrningspolicyn följer hyreslagen och är det regelverk Torsås Bostads AB:s 
anställda arbetar efter vid uthyrning av bostäder. Se aktbilaga 
 
Styrelsen för Torsås Bostads AB beslutar 2016-09-29 att med kompletteringar 
gällande grundkrav och köpoäng anta förslag till uthyrningspolicy. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s upprättade uthyrningspolicy. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-01-24 
 
Protokollsanteckning 
 
Per Olov Karlsson icke tjänstgörande ersättare vill ha antecknat till protokollet 
att en presumtiv hyresgäst kan ha en väldigt låg pension men ett stort kapital, 
exempelvis genom att ha vunnit på något av Socialdemokraternas lotterier. Det 
förefaller orimligt att en sådan person inte ska kunna få hyra en lägenhet av 
Torsås Bostads AB. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s upprättade uthyrningspolicy. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
 
Noteras att Eva-Kristina Berg, C lämnar sammanträdet. Per Olov Karlsson, 
SD inträder som ordinarie ledamot. 
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KS § 19/17 
AU § 26/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan föreligger från Derry Philip, Uppsala om kameraövervakning med 
drönare. Se aktbilaga. 
 
En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervaknings-
lagen. Att fotografera med en drönare kallas därför att bedriva kamera-
övervakning i dessa sammanhang. För att få göra detta krävs att man har 
tillstånd från Länsstyrelsen om man ska fotografera en plats dit allmänheten 
har tillträde. 
 
Torsås kommun ges tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast 2017-02-06 
till Länsstyrelsen i Uppsala län,  
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-01-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Derry Philip om 
     kameraövervakning med drönare. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Derry Philip, Uppsala 
     om kameraövervakning med drönare. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Uppsala län 
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KS § 20/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 2112-42180-2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan föreligger från Polismyndigheten i Stockholm om kameraövervakning 
med drönare. Se aktbilaga. 
 
En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervaknings-
lagen. Att fotografera med en drönare kallas därför att bedriva kamera-
övervakning i dessa sammanhang. För att få göra detta krävs att man har 
tillstånd från Länsstyrelsen om man ska fotografera en plats dit allmänheten 
har tillträde. 
 
Torsås kommun ges tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast 2017-01-31 
till Länsstyrelsen i Stockholms län. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Polismyndigheten i  
     Stockholm om kameraövervakning med drönare. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Stockholms län 
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KS § 21/17    17/KS0025 
Bergkvara 2:44, Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger på ett köpekontrakt mellan PJN Cilon AB och Torsås 
kommun om att förvärva tomträtten med byggnader på fastigheten Bergkvara 
2:44 för en köpeskilling om 1,2 mnkr. 
 
PJN Cilon AB erhåller som dellikvid i huvudavtal del av fastigheten Bergkvara 
2:1 och Bergkvara 2:33 om cirka 11 000 kvadratmeter. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Martin Kirchberg, SD och Per 
Olov Karlsson, SD yrkar bifall till att godkänna köpekontrakt med tillhörande 
handlingar mellan PJN Cilon AB och Torsås kommun. 
 
Sten Bondesson, C med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar avslag 
på köpekontrakt med tillhörande handlingar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S med fleras 
yrkande och Sten Bondesson, C med fleras yrkande finner han att kommun-
styrelsen beslutat att godkänna köpekontrakt med tillhörande handlingar 
mellan PJN Cilon AB och Torsås kommun.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att redovisa en kostnadsbedömning över akuta säkerhetsåtgärder på 
     fastigheten. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna köpekontrakt med tillhörande handlingar mellan PJN Cilon AB 
     och Torsås kommun.  

 
Reservation 
 
Sten Bondesson, C och Christofer Johansson, C reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget yrkande. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Kommunfullmäktige 
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KS § 22/17   17/KS0030 
Rekrytering av ny personalchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nuvarande personalchef Isak Högelius har på egen begäran sagt upp sig från 
sig tjänst på Torsås kommun. Personalchefens sista anställningsdag är  
2017-04-17. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att i egen regi påbörja rekrytering av en ny personalchef till Torsås kommun. 
----- 
Sändlista 
Personalutskottet 
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KS § 23/17   17/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Projektet kommunhusen. 

 Projektet Olssonska handelshuset. 

 Lägesrapport Yaskawa. 

 Avveckling av Möre hotell (asylboende) 2017-03-03. 

 Utbildning i nämnds arbete 2017-03-16. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 
 

 Blekinge Tekniska Högskola BTH, observatörer. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
----- 
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KS § 24/17   17/KS0016  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2017-01-17, Centrala ledningsgruppen  
2016-12-15. 
 

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

 
 
 
 


