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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2017-02-28, 13.00 – 16.00             
        
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Susanne Rosén, S  
 Lena Gustafsson, V 
 Mona Magnusson, M      
 Johan Petersson, L       
 Sten Bondesson, C     
 Åsa Haglund-Rosenborg, C tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C      
 Christofer Johansson, C    
 Martin Kirchberg, SD 
 Kent Freij, SD 
      
   
   
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista 
  
Utses att justera Sten Bondesson, C     
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 Justerande Sten Bondesson 
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Thomas Danielsson, ekonomichef 25 

Lena Sjöstrand, tillförordnad socialchef 25 

Lena Sandgren Swartz, bildningschef 25 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 25, 38 

Isak Högelius, personalchef 25 

Staffan Kromnow, M icke tjänstgörande ersättare 25  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 25 - 50      
 
§ 25 Aktuell information från respektive nämnd 
§ 26 Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis  
 under januari 2017 
§ 27 Ansökan om kommunalt utbildningsbidrag, nämndemän 
§ 28 Ansökan om kameraövervakning, Nordic Quality Trade AB,  

delgivning 
§ 29 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Södra Skogsägarna  
§ 30 Ansökan om kameraövervakning med drönare, FastOut AB,
 delgivning 
§ 31 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Sweco Civil AB,  
 delgivning 
§ 32 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Missing People  
 Sweden 
§ 33 Fastighetsförsäljning del av Ragnabo 3:23 och 3:28 
§ 34 Markförsäljning, del av Ragnabo 3:28 
§ 35 Åtgärdsprogram för Olssonska gården 
§ 36 Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Torsås kommun 
§ 37 Ny översiktsplan 
§ 38 Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Kvilla 
§ 39 Avtal om näringslivssamverkan, Torsås Företagscentrum 
§ 40 Likabehandlingspolicy med riktlinjer för hantering av kränkande  
 särbehandling i Torsås kommun 
§ 41 Rehabiliteringspolicy i Torsås kommun 
§ 42 Rekryteringspolicy i Torsås kommun 
§ 43 Policy mot våld och hot i arbetslivet 
§ 44 Revidering, Policy för uppvaktningar i Torsås kommun 
§ 45 Riktlinjer för synundersökning och glasögon vid bildskärmsarbete 
§ 46 Motion – Delade turer 
§ 47 Remiss angående valkretsindelning vid 2018 års val till landstings- 
 fullmäktige 
§ 48 Kommunledningen informerar 
§ 49 Anmälan beslut, Arbetsutskottet 2017-02-07  
§ 50 Rekrytering av ny samhällsbyggnadschef till Torsås kommun 

 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 53   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-02-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 25/17 16/KS0072 
Aktuell information från respektive nämnd februari 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, Kommunhuset Olssonska, Rekrytering personalchef, Konsekvenser 

samhällsbyggnadschef slutar, bokslutsarbete, fiber. 
4. - 
 

Socialchef Lena Sjöstrand 
 
1. - 
2. - 
3. Planerafunktionen, IBIC, Kunskapsnavet undersköterskeutbildning, 

Chefsrekrytering. 
4. - 

 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm  
 
1. - 
2. Inga. 
3. Bostadsanpassningsbidrag, Bygglov, Plan, Miljö. 
4. - 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 25/17, Aktuell information från respektive nämnd 
januari 2017 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm 
 
1. – 
2. Inga. 
3. Utredningsingenjör på plats. VA, Gata/Park. 
4. – 

 
Meddelas att icke tjänstgörande ersättare Staffan Kromnow, M lämnar 
sammanträdet. 
 

Bildningsnämnden 
 
1. - 
2. Inga större volymförändringar. 
3. Skolinspektionen - huvudmannarapporten, Förskolan många nya barn, 

Korrespondensgymnasiet behöver ökad lokalyta, Högstadiet i ny fas, 
Nyanlända minskar. 

4. – 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2017-01-24 § 1 att inhämta från personal-
avdelningen en redovisning om nyttan/kostnaden för Medhelp till nästa 
kommunstyrelse 2017-02-28. 
 
Personalchef Isak Högelius redovisar nyttan/kostnaden för Medhelp. 
Kostnaden för Medhelp under 2015; 330 000 kronor. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen avseende pågående händelser i respektive nämnd,  
     februari 2017, 
 
att notera redovisningen avseende nyttan/kostnaden för Medhelp. 
-----  
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KS § 26/17 
AU § 30/17 17/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under januari 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis 
under januari 2017. 
 
IT-chef Niklas Svensson: 
 

 It-tekniker, tidsbegränsad 2017-02-13 – 2017-05-12. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättat anställnings-  
     bevis under januari 2017. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättat anställnings-  
     bevis under januari 2017. 
-----    
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KS § 27/17 
AU § 33/17   17/KS0027 
Ansökan om kommunalt utbildningsbidrag, nämndemän 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar Ölands Nämndemannaförening är en förening till stöd för nämnde-
män valda av kommunfullmäktige i södra Kalmar län. 
 
Föreningen ansöker om ett årligt stöd under 2017 med 400 kronor per vald 
nämndeman för Torsås kommun.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag med 1 200 kronor för år 2017 för de tre nämndemän som 
     kommunfullmäktige utsett.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja bidrag med 1 200 kronor för år 2017 för de tre nämndemän som 
     kommunfullmäktige utsett.  
-----  
Sändlista 
Kalmar – Ölands Nämndemannaförening 
Ekonomiavdelningen  
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KS § 28/17 
AU § 34/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning  
 
Ärendebeskrivning 
 
Nordic Quality Trade AB har till Länsstyrelsen inkommit med en ansökan om 
tillstånd till kameraövervakning vid företagets butik på Gullabovägen 19 i 
Gullabo. Se aktbilaga. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-02-10 till Länsstyrelsen, Kalmar län. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-02-07: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Nordic Quality Trade  
    AB om kameraövervakning vid företagets butik i Gullabo, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende inlämnad ansökan från Nordic 
     Quality Trade AB om kameraövervakning vid företagets butik i Gullabo. 
-----  
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KS § 29/17 
AU § 35/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 6569-2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Södra Skogsägarna ekonomiska förening har till Länsstyrelsen i Kronobergs län 
inkommit med en ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare 
vid bland annat inventering av skogsmark. Se aktbilaga. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-02-28 till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Södra Skogsägarna  
     ekonomiska förening om kameraövervakning med drönare. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Södra Skogsägarna  
     ekonomiska förening om kameraövervakning med drönare. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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KS § 30/17 
AU § 36/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 2112-43005-2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan föreligger från FastOut AB, 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 bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-02-10 till Länsstyrelsen i Stockholms län. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-02-07: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från FastOut AB,  
    Stockholm om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende inlämnad ansökan från FastOut 
     AB, Stockholm om kameraövervakning med drönare. 
-----  
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KS § 31/17 
AU § 37/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 46637-16 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan föreligger från Sweco Civil AB, 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 bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-02-08 till Länsstyrelsen i Stockholms län. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-02-07: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Sweco Civil AB, 
    Stockholm om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende inlämnad ansökan från Sweco  
    Civil AB, Stockholm om kameraövervakning med drönare, 
 
att bjuda in handläggare från Länsstyrelsen för en redovisning av deras 
     hantering när det gäller uppföljning av de som har fått tillstånd att  
     kameraövervaka med drönare. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 53   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-02-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 32/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 2112-47565-2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan föreligger från Missing People Sweden, Stockholm om kamera-
övervakning 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 bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-02-22 till Länsstyrelsen i Stockholms län. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Missing People 
    Sweden, Stockholm om kameraövervakning med drönare. 
----- 
Sändlista 
Länsstyrelsen i Stockholms län  
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KS § 33/17 
AU § 38/17    17/KS0040 
Fastighetsförsäljning del av Ragnabo 3:23 och 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Köpeavtal daterat 2016-12-22 föreligger mellan Torsås kommun och Thomas 
Kingbrant och Kristin Lidén avseende försäljning av del av fastigheten 
Ragnabo 3:23 och 3:28. 
 
Fastigheten har en areal av cirka 1 160 kvadratmeter och överlåts i befintligt 
skick till en köpesumma av femtioåttatusen kronor (58 000 kronor). 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och försälja del av fastigheten Ragnabo 3:23 och 3:28 till 
     Thomas Kingbrant och Kristin Lidén enligt upprättat köpeavtal daterat 
     2016-12-22, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson underteckna erforderliga handlingar. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och försälja del av fastigheten Ragnabo 3:23 och 3:28 till 
     Thomas Kingbrant och Kristin Lidén enligt upprättat köpeavtal daterat 
     2016-12-22, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson underteckna erforderliga handlingar. 
-----  
Sändlista 
Lantmäteriet Ängelholm 
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KS § 34/17 
AU § 39/17 
KS § 70/16 
AU § 67/16 15/KS0146  
Markförsäljning del av Ragnabo 3:28       
      
Ärendebeskrivning 
 
Svensk Fastighetsförmedling har för kommunens räkning sålt del av 
fastigheten Ragnabo 3:28 i Bergkvara. 
 
I bostadsområdets västra del följer en stenmur fastighetsgränsen mot Ragnabo 
3:3. Stenmuren syns tydligt på plankartan och ligger nästan helt på Ragnabo 
3:28. Den omges på båda sidor av mark för bostadsändamål. Enligt plan-
bestämmelserna ska stenmuren bevaras. 
I stenmuren växer att antal träd. Sådana träd kan, precis som stenmurar i 
odlingslandskapet, omfattas av biotopskyddet. Det är Länsstyrelsen i Kalmar 
län som har tillsynsansvar. Enligt Länsstyrelsen ingår inte träden i stenmuren 
på Ragnabo 3:28 i ett sådant skydd. 

 
I planbeskrivningen framgår att ” Avsikten är att behålla vegetationsridåerna 
och merparten av stenmurarna” samt att ”Tanken är … att merparten av 
befintliga träd inte ska behöva påverkas.” Detta återspeglas dock inte i detalj-
planen det vill säga plankartan och planbestämmelserna. 

 
Vid förrättningen föreslog kommunen att marken från fastighetsgränsen fram 
till stenmuren skulle tolkas som Ragnabo 3:3. Tyvärr verkar detta inte vara 
möjligt utan att släcka detaljplanen för området. En alltför långsam och 
tidskrävande process, inte minst för den familj som tänkt sig att bebygga den 
nya fastigheten. Vilket gjorde att kommunen istället valde att följa den gällande 
detaljplanen. 
 
Enligt ägare till fastighet Ragnabo 3:3 har stenmuren under lång tid visat 
gränsen mellan de båda fastigheterna. En överklagan föreligger från Bertil 
Aspenäs.  
  

Arbetsutskottet föreslår 2016-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att reducera köpeskillingen med 30 000 kronor för fördröjning av 
     byggnationen på grund av överklagande gällande inmätning av fastighets- 
     gränsen.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 34/17, Markförsäljning del av Ragnabo 3:28 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-03-22: 
 
att reducera köpeskillingen med 30 000 kronor för fördröjning av 
     byggnationen på grund av överklagande gällande inmätning av fastighets- 
     gränsen.  
 

Arbetsutskottets behandling 2017-02-07 
 
Veronica Petersson och John Swedberg Olsson har i ett mail daterat  
2017-01-18 önskemål om att avbryta pågående tomtköp med Torsås kommun. 
De önskar ett avslut och att Torsås kommun återbetalar likviden för tomten 
samt avstyckningskostnader samt kostnader för juridiskt ombud. 
 
Köpeskilling: 85 000 kronor varav 30 000 kronor återbetalt enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2016-03-22. 
Lantmäteriförrättning: 32 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva tomtköpet avseende Ragnabo 3:28,  
 
att återbetala den resterande delen av den ursprungliga köpeskillingen samt 
     utlägg för avstyckningskostnader exklusive kostnader för juridiskt ombud. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva tomtköpet avseende Ragnabo 3:28,  
 
att återbetala den resterande delen av den ursprungliga köpeskillingen samt 
     utlägg för avstyckningskostnader exklusive kostnader för juridiskt ombud. 
----- 
Sändlista  
Veronica Petersson 
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KS § 35/17 
AU § 366/15 15/KS0025 
Åtgärdsprogram för Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret har låtit Kalmar länsmuseum göra en inventering av 
nödvändiga åtgärder såväl exteriört som interiört för Olssonska gårdens 
samtliga byggnader. En uppskattning av kostnaderna har gjorts av Atrio 
Arkitekter. 
 
Åtgärderna omfattar över 170 punkter av varierande karaktär – allt från byte av 
stammar för vatten och avlopp till årligt återkommande underhållsåtgärder och 
berör alla sju byggnader på gården. Övriga åtgärder som är väsentliga för 
nyttjandet av gården är tillgängligheten för funktionsnedsatta och möjligheten 
att använda andra våningen i bostadshuset. Sammanlagt beräknas åtgärderna 
kosta cirka 2 200 000 kr.  
 

Prioritet 1 

I gruppen av högprioriterade åtgärder återfinns akuta åtgärder som byte av 
rötskadade partier, reparation av avlopp, lagning av tak, mm. Men också 
diverse målningsarbeten samt utredning av detaljerade åtgärder för utbyte av 
vatten- och avloppstammar, el och takavvattning. 
 
Dessa åtgärder bör påbörjas så snart som möjligt, speciellt de akuta åtgärderna 
samt påbörja utredning av stambyten. Kostnaderna för dessa åtgärder har 
beräknats till cirka 200 000 kr. 
 

Prioritet 2 

Inom denna grupp återfinns ett flertal större reparationsarbeten som 
exempelvis omläggning av tak samt utbyte av vatten- och avlopp och el i 
affärshuset. Kostnaderna har beräknats till cirka 1 100 000 kr. 
 

Prioritet 3 

Som sista prioritet finns i huvudsak ommålning samt interiöra reparations- och 
underhållsarbeten på bostadshuset. Sammanlagt beräknas kostnaderna till cirka 
600 000 kr. 
 
Med hänsyn till att samtliga byggnader är byggnadsminnesförklarade 
tillkommer kostnader för antikvarisk kontroll på cirka 150 000 kr. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 35/17, Åtgärdsprogram för Olssonska gården 
 

Tillgänglighet 

Enligt plan- och bygglagen ska lokaler dit allmänheten har tillträde vara 
anpassade för människor med funktionsnedsättning. Det innebär att 
byggnaderna ska tillgänglighetsanpassas där så är möjligt med hänsyn till de 
praktiska och ekonomiska omständigheterna. En utredning av vilka lokaler 
som kan tillgänglighetsanpassas och hur det ska ske bör genomföras.  
 
Tillgängligheten till bostadshuset bedöms vara mest angeläget och har lösts 
provisoriskt med hjälp av en ramp. Denna klarar dock inte de krav som ställs 
på lutningar. En mer permanent lösning med en inbyggd ramp i anslutning till 
huset verkar vara möjligt att genomföra. Med hänsyn till hur gården används är 
denna åtgärd högt prioriterad. Kostnaderna för denna har inte beräknats men 
kan uppskattas till cirka 100 000 kr. 
 
Om, och i så fall hur, de övriga byggnaderna ska tillgänglighetsanpassas bör 
utredas av en tillgänglighetskonsult i samråd med antikvarisk expertis. 
Kostnaderna för denna utredning beräknas till cirka 50 000 kr. 
 
Kraven på utrymningsvägar begränsar nyttjandet av andra våningen i bostads-
huset. En utvändig brandtrappa har tidigare diskuterats. Utformningen av 
denna är viktig med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde. Kostnaden 
för en utvändig utrymningstrappa uppskattas till cirka 55 000 kr och finns med 
i Länsstyrelsens bedömning som prioritet tre. 
 

Kostnadsfördelning 
 
Med hänsyn till arbetenas art och angelägenhet kan dessa fördelas över flera år. 
Kalmar Länsmuseum har gjort ett förslag till fördelning av åtgärderna. Tabellen 
har kompletterats med övriga åtgärder. 
 

Prioritet År 1 År 2 År 3 År 4 
1 200 000 kr    

2 60 000 kr 710 000 kr 320 000 kr 10 000 kr 

3  200 000 kr 300 000 kr 100 000 kr 

Antikvarisk 
kontroll 

25 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 25 000 kr 

Tillgänglighet 150 000 kr    

Summa 435 000 kr 960 000 kr 670 000 kr 135 000 kr 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 35/17, Åtgärdsprogram för Olssonska gården 
 

Finansiering 
 
Det finns möjligheter att söka bidrag från Länsstyrelsen för att ta tillvara och 
vårda värdefulla byggnader i form av hembygdsgårdar. Med hembygds-gård 
menas en eller flera byggnader som är öppna för allmänheten och som har ett 
historiskt värde och en social funktion för samhället. Kommuner, föreningar 
eller andra organisationer kan söka stödet. 
 
Stöd kan fås för: 

 att restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive 
tillhörande byggnader 

 att bygga en ny anläggning i anslutning i hembygdsgården för service 
till besökare 

 köp eller avbetalningsköp av nytt eller återanvänt material och ny fast 
inredning 

 konsulttjänster för att planera och genomföra investeringen 
 

Investeringen ska genomföras på landsbygden eller i tätort med högst 3 000 
invånare. Bidraget ska sökas innan åtgärderna är påbörjade och bidraget betalas 
ut i efterskott efter en ansökan. 
 

Organisation 
 
För att kunna genomföra renoveringsarbetena behövs en byggprojektledare 
som överblickar åtgärderna över flera år, samordnar arbetena, håller i 
kontakten med Länsstyrelsen och antikvariska kontrollanter, ansöker om 
bidrag, med mera. 
 
Kostanden för en byggprojektledare uppskattas till cirka 200 000 kr per år. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-12-01 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna upprättad åtgärdsplan, 
 
att överlämna till budgetberedningen förslag på att avsätta i investerings- 
     budgeten enligt följande: 

      2017: 635 000 kr 
      2018: 1 160 000 kr 
      2019: 870 000 kr 
      2020: 335 000 kr 
Fortsättning 
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Fortsättning § 35/17, Åtgärdsprogram för Olssonska gården 
 
Ansöka om bidrag för kulturhistoriskt värdefulla byggnader – hembygdsgårdar. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättad åtgärdsplan. 
-----  
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KS § 36/17 
AU § 40/17 
KS § 226/15 
AU § 257/15  15/KS0184 
Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje 
mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 
plan- och bygglagens 3kap 5§: 
 

Av översiktsplanen ska framgå 
 
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 
   vattenområden, 
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
   bevaras, 
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa  
   gällande miljökvalitetsnormer, 
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och  
   samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer 
    och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, 
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,   
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 
    kap. 18 e § första stycket miljöbalken. Lag (2014:224).  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att bygg- och miljönämnden ges 
i uppdrag att pröva gällande översiktsplans aktualitet.  
 
Plangruppen föreslås vara styrgrupp för arbetet med aktualitetsförklaringen. 
 
Bygg- och miljönämnden ska redovisa sitt resultat till kommunfullmäktige. 
Därefter kan, vid behov, en process för revidering av översiktsplanen påbörjas. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 

att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att pröva översiktsplanens aktualitet 
     i enlighet med gällande lagstiftning, 

att plangruppen får i uppdrag att vara styrgrupp för arbetet med aktualitets- 
     förklaringen. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 36/17, Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för 
Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-09-22: 

att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att pröva översiktsplanens aktualitet 
     i enlighet med gällande lagstiftning, 

att plangruppen får i uppdrag att vara styrgrupp för arbetet med aktualitets- 
     förklaringen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-02-07 
 
Bakgrund 

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje 
mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 
plan- och bygglagens 3kap 5§.  
 
I samband med att kommunfullmäktige minst en gång under varje mandat-
period ska ompröva översiktsplanen ska länsstyrelsen lämna en samman-
fattande redogörelse över sådana statliga intressen som kan vara av betydelse 
för kommunens ställningstagande. Någon sådan redogörelse har inte 
inkommit.  
 
Dokument som utgör kommunens översiktsplan; 
Torsås kommuns översiktsplan ”Torsås 2010”, laga kraft 2011-06-21. 
Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft, laga kraft 2011-06-21. 
Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vatten- och avlopp, laga kraft 
2016-04-07 
 
En bedömning av översiktsplaneringens olika temaområden har skett på en 
strategisk, övergripande nivå.  
 
Samhällen och tätbebyggda områden 
Kapitlet är i stora drag aktuellt. Vid en översyn av översiktsplanen bör 
befintliga utvecklingsområden justeras mot underlag som tillkommit efter 
2010, t ex länsstyrelsens underlag för översvämning och översynen av 
strandskyddsområden.  
 
Kommunikationer och transporter 
Kapitlet är i stora drag aktuellt. Sedan planen antogs har ett åtgärdsvalsplan 
tagits fram för ”förbifart E22” där en vägkorridor redovisas. Vid en översyn av 
översiktsplanen bör vägkorridoren inarbetas. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 36/17, Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för 
Torsås kommun 
 
Vatten 
Kapitlet är i stora drag aktuellt. De delar som berör dagvatten har ersatts av det 
tematiska tillägget för vatten- och avlopp. Kommunen deltar i ett regionala 
arbete för att ta fram ett underlagsmaterial för havsplanering. Detta beräknas 
färdigställt hösten 2017. Vid en översyn av översiktsplanen bör detta material 
inarbetas. 
 
Riksintressen samt övriga kultur- och naturvärden 
Kapitlen är i stora drag aktuella. Om man önskar utveckla och skydda vissa 
områden behöver ett fördjupat underlag tas fram, t ex ett naturmiljöprogram 
och ett kulturvårdsprogram. Arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram pågår 
och beräknas färdigställt hösten 2018. 
Vid en översyn av översiktsplanen bör dessa underlag inarbetas. 
 
Näringsliv 
Kapitlet är i stora drag aktuellt. Inför en översyn av översiktsplanen bör ett 
underlag för näringslivets behov tas fram och inarbetas. 
 
Miljö- och riskfaktorer 
Kapitlet är i stora drag aktuellt. Sedan planen antogs har nya riktlinjer för ett 
klimatanpassat bostadsbyggande tagits fram av länsstyrelsen. Vid en översyn av 
översiktsplanen bör dessa riktlinjer inarbetas. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen 
Kapitlet är i stora drag aktuellt. Sedan planen antogs har ny lagstiftning 
tillkommit som visar att översiktsplanen även bör redovisa 
miljökvalitetsnormer och miljömålsaspekten. Vid en översyn av 
översiktsplanen bör därför miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med 
detta. 
 
TÖP vindkraft 
Det tematiska tillägget är inte aktuellt. Vindkraftsverken har ökat i storlek vilket 
förändrar bullervärden och gör plankartan inaktuell. Vid en översyn av 
översiktsplanen bör därför ett nytt avsnitt om vindkraft tas fram. 
 
TÖP Vatten- och avlopp 
Det tematiska tillägget är i stora drag aktuell. Vid en översyn av översiktsplanen 
bör tillägget inarbetas. 
 
Den översiktliga planeringens övriga kapitel är i stora drag aktuella. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 av 53   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-02-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 36/17, Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för 
Torsås kommun 
 

Lagstöd 
Plan- och bygglagen 3kap 5, 27-28§§. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2017-01-18 föreslå kommunstyrelsen att 
översiktsplanen ”Torsås 2010” samt det tematiska tillägget för vatten- och 
avlopp huvudsakligen förklaras aktuella samt att det tematiska tillägget för 
vindkraft upphävs. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att översiktsplanen ”Torsås 2010” samt det tematiska tillägget för vatten- och 
     avlopp huvudsakligen förklaras aktuella,  
 
att det tematiska tillägget för vindkraft upphävs. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att översiktsplanen ”Torsås 2010” samt det tematiska tillägget för vatten- och 
     avlopp huvudsakligen förklaras aktuella,  
 
att det tematiska tillägget för vindkraft upphävs. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 37/17 
AU § 41/17  17/KS0037 
Ny översiktsplan 

 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Torsås översiktsplan vann laga kraft 2011-06-21 och 
av kommunens aktualitetsprövning framgår att planen fortfarande är aktuell.  
 
Samtidigt har nya förutsättningar tillkommit de senaste åren. Arbetet med en 
ny översiktsplan behöver därför påbörjas.  
Nya förutsättningar framkommer till exempel i det påbörjade arbetet med ett 
underlag för havsplanering och i den åtgärdsvalsstudie som genomförts för 
”förbifart Bergkvara”.  
 
Dessutom finns ett antal underlag som behöver tas fram eller revideras i 
samband med översiktsplanearbetet. Dessa kan till exempel vara: 
Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Naturmiljöprogram 
Kulturmiljöprogram 
Underlag näringslivets behov 
 
Översiktsplanens struktur och disposition ska vara enkel, tydlig och 
lättillgänglig. Ett modernt gränssnitt med en digital karta till exempel, möjliggör 
en tydligare vägledning mot såväl medborgare och föreningsliv som myndig-
heter och vid handläggning. 
 
Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.  Ambitionen är därför inte att 
översiktsplanen ska fungera som ett strategiskt måldokument för hela 
kommunen. Kommunens övergripande strategiska måldokument redovisas 
istället i budgetdokumentet. 
 

Tidplan 
 
En grov uppskattning av hur tiden fram till antagande fördelas redovisas 
nedan. Nuvarande översiktsplan gäller fram till dess att en ny översiktsplan 
vunnit laga kraft. 
 
Mars 2017 – september 2018 
Formera referens- och arbetsgrupper. Samordna målsättningar med 
kommunens budgetdokument. Ta fram underlagsmaterial. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 37/17, Ny översiktsplan 
 
Februari 2018 – december 2018 
Sammanställning inför samråd. Genomföra samråd. 
 
December 2018 – juni 2019 
Samrådsredogörelse. Bearbeta förslaget inför utställning. Eventuella 
kompletterande utredningar. Sammanställning inför utställning. 
 
Juni 2019 – oktober 2019 
Genomföra utställning. Eventuella justeringar inför antagande. 
 
Oktober 2019 – januari 2020 
Beslutsgång inför antagande. Antagande. 

 
 

Budget 
 
I kommunstyrelsens budget för 2017 finns medel för insatser under året. För 
2018-2019 behöver medel avsättas för översiktsplanearbetet.  

 
Projektorganisation 
 
Plangruppen föreslås vara styrgrupp för arbetet med ny översiktsplan. En 
arbetsgrupp inom kommunen tar fram underlagsmaterial och bereder arbetet 
med en ny översiktsplan.  
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 av 53   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-02-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 37/17, Ny översiktsplan 
 

                             Lagstöd 
 

3 kapitlet, 1§, Plan- och bygglagen. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2017-01-18 § 7 föreslå kommunstyrelsen att 
ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta ny översiktsplan som enligt 
preliminär tidplan ska redovisas för antagande under 2020, att översiktsplanens 
genomförs enligt beskrivning ovan samt att fastställa projektets organisation 
enligt beskrivning ovan. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta ny översiktsplan som 
    enligt preliminär tidplan ska redovisas för antagande under 2020,  
 
att som styrgrupp utse plangruppen för arbetet med att ta fram en ny 
     översiktsplan. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta ny översiktsplan som 
    enligt preliminär tidplan ska redovisas för antagande under 2020,  
 
att som styrgrupp utse plangruppen för arbetet med att ta fram en ny 
     översiktsplan. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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KS § 38/17 
AU § 42/17 17/KS0022 
Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Kvilla 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med VA-planen definierades de områden där kommunen enligt 
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) har ett ansvar för försörjningen 
med vatten och spillvatten. 
 
Ett av dessa områden är Kvilla, beläget cirka 1,5 kilometer väster om Torsås 
samhälle. I området finns 34 fastigheter som bildar en sammanhängande 
bebyggelse där avståndet mellan gränsande fastigheter är mindre än 100 meter 
(utgående från fastighetens adresspunkt).  
 
Tät bebyggelse och små fastigheter medför en risk att enskilda avlopps-
anläggningar förorenar dricksvattentäkter eftersom tillräckligt skyddsavstånd 
kan vara svårt att få till. Kvilla är också beläget i ett område med genom-
släppliga jordarter vilket ytterligare ökar risken för att dricksvattentäkter blir 
påverkade. Med hänsyn till skyddet för människors hälsa ska området omfattas 
av kommunens ansvar att ordna allmän Va-anläggning. 
 
De fastigheter som inte omfattas av kommunens ansvar är skyldiga att ordna 
enskilda avloppsanläggningar. När det nya verksamhetsområdet byggs ut med 
en allmän Va-anläggning kommer närliggande fastigheter att erbjudas möjlighet 
till enskild anslutning. 
 
Förslag till nytt verksamhetsområde har kommunicerats med berörda 
fastighetsägare och två fastighetsägare har lämnat synpunkter. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-12-15 § 53 att föreslå kommunfullmäktige att 
utöka verksamhetsområdet för den allmänna Va-anläggningen att även omfatta 
fastigheter i Kvilla. Se aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka verksamhetsområdet för den allmänna Va-anläggningen att även 
     omfatta fastigheter i Kvilla.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 38/17, Utökning av verksamhetsområdet för 
vatten och avlopp i Kvilla 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka verksamhetsområdet för den allmänna Va-anläggningen att även 
     omfatta fastigheter i Kvilla del av 1:32, 1:34, del av 1:8, 2:16, 2:17, 2:20, 
     2:23, 2:24, 2:32, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:38, del av 2:39, del av 2:40, del av  
     2:6, del av 2:7, del av 5:14, 5:38, 5:39, 5:41, 5:43, 5:44, 5:45, 5:57, 5:70, 5:71,  
     5:73, 5:75, 5:78, 5:81, 5:83, del av 10:1. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 39/17 
AU § 43/17 
KS § 219/16 
KS § 286/15 
AU § 345/15 
AU § 324/15   15/KS0205 
Avtal om näringslivssamverkan, Torsås Företagscentrum 
   
Ärendebeskrivning  
 
Avtal som tecknats mellan Torsås kommun och Möre resurscentrum 
ekonomiska förening, nu Torsås Företagscentrum under perioden 2013 – 2105 
upphör att gälla 2015-12-31. 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar ett förslag på avtal om näringslivs-
samverkan. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-11-03:  
 
att slutföra förslaget till avtal om näringslivssamverkan och redovisa det i 
     arbetsutskottet 2015-11-11. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-11-11:  
 
att slutföra förslaget till avtal om näringslivssamverkan och redovisa det i 
     kommunstyrelsen 2015-11-24. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-11-24 
 
Kommunchefen redovisar reviderat förslag till avtal om näringslivssamverkan. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-11-24: 
 
att godkänna reviderat avtal om näringslivssamverkan med Torsås Företags- 
     centrum, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson att underteckna avtalet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-10-18: 
 
att säga upp befintligt avtal daterat 2015-11-30 med Torsås Företagscentrum  
     ekonomiskförening TFC för omförhandling. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 39/17, Avtal om näringslivssamverkan, Torsås 
Företagscentrum 
 
Arbetsutskottets behandling 2017-02-07 
 
Bakgrund 
Näringslivet är en viktig del i samhället och ett bra näringslivsklimat utgör en 
viktig utvecklingsfaktor för kommunen. Förutsättningar att starta och driva 
företag har betydelse för tillväxt och sysselsättning. Alla delar av kommunens 
verksamheter påverkar kommunens näringslivsklimat på ett eller annat sätt, 
vilket gör att frågor kring näringsliv, näringslivets utveckling och näringslivets 
klimat är kommunala strategiskt viktiga frågor. I detta sammanhang blir 
organisationen kring näringslivsfunktionen en viktig del i att tydliggöra 
näringslivets behov och utvecklingspotential samt att säkerställa att 
kommunens olika aktiviteter och planer kommuniceras och stödjer näringslivet 
på bästa sätt. 
 
Torsås kommun arbetar på olika sätt i avsikt att stärka näringslivets utveckling. 
Detta görs dels genom kommunens egen förvaltningsorganisation men också 
genom samverkan och avtal med Torsås företagscentrum. Frågan om 
utveckling av denna organisation för att på ett ännu bättre sätt kunna 
samordna kommunens utvecklingsinsatser aktualiserades under hösten 2016. 
 
Det kommunala näringslivsuppdraget syftar till att främja, stödja och skapa 
förutsättningar för att alla företag i kommunen ska utvecklas och växa. I 
uppdraget ligger fokus på att främja tillväxt och nyföretagande genom bland 
annat kompetensutveckling, lotsfunktion, samverkan mellan olika aktörer och 
handelsutveckling. 
 
Torsås näringslivsstruktur 
I Torsås kommun finns drygt 920 registrerade företag. De branscher som 
dominerar är industri, bygg, gröna näringar och handel. Kommunen präglas av 
en näringslivsstruktur med ett stort antal små företag, 1-9 anställda, och ett 
fåtal stora företag inom tillverkningsindustrin. En näringsstruktur med många 
små företag är både en styrka och svaghet för arbetsmarknaden och 
näringslivet. I de små företagen skapas en stor andel av nya arbetstillfällen men 
det är också en stor del av de mindre företagen som försvinner.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 39/17, Avtal om näringslivssamverkan, Torsås 
Företagscentrum 
 
Linnaeus Technical Centre 
Linnaeus Technical Centre (LTC) har en av sina tekniknoder lokaliserade i 
Torsås. Tekniknod Sydost, som den kallas arbetar i Torsås, Emmaboda, 
Nybro, Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner. Tekniknoderna har till 
uppgift att identifiera utvecklingsbehov hos teknikföretag och omsätta dem i 
konkreta projekt. Arbetet handlar mycket om att skapa kontakt och nätverk 
mellan forskare och företag vilket i sin tur kan leda till nya möjligheter, 
utveckling och tillväxt i företagen. 
 
Näringslivsarbete i Torsås kommun 
Kommunchefen, tillika näringslivschef i Torsås kommun är formellt ytterst 
ansvarig tjänsteman för det kommunala näringslivsuppdraget. Delar av det 
operativa arbetet sköts enligt avtal av Torsås Företagscentrum (se beskrivning 
nedan). Inom kommunen hanterar samhällsbyggnadsförvaltningen information 
och rådgivning avseende miljö, hälsoskydd, energirådgivning och infrastruktur 
som berör företag. Bildningsförvaltningen, kommunstyrelsen och 
socialförvaltningen har också dialog med näringslivet kring praktikplatser, 
upphandling, markköp, turism, samordning, kompetensförsörjning, 
företagsstöd med mera. I näringslivsrådet, som drivs av kommunen, sker 
fortlöpande dialog mellan näringslivets representanter, Torsås företagscentrum 
och kommunen. 
 
Näringslivssamverkan 
Torsås kommun har sedan år 2000 valt att samarbeta med Torsås 
företagscentrum (TFC) om kommunens löpande näringslivsfrågor. Torsås 
företagscentrum är en ekonomisk förening med ca 100 medlemsföretag. 
Avtalet om näringslivssamverkan omfattar i princip allt operativt 
näringslivsarbete. Avtalet omsluter ett överenskommet belopp om 550 000 sek. 
Det avtal som reglerera samarbetet mellan parterna Torsås kommun och 
Torsås företagscentrum är sedan 2016-10-18 uppsagt för omförhandling. 
 
Torsås Näringslivsråd 
2015 bildades Torsås näringslivsråd med representanter från olika branscher 
inom näringslivet, Torsås Företagscentrum och Torsås kommun.  
Näringslivsrådet har prioriterat ett antal fokusområden att arbeta vidare med 
för att skapa ett förbättrat näringslivsklimat och möjliggöra nya etableringar i 
kommunen. De utvecklingsområden som prioriterats är Bygga/Boende, 
Infrastruktur, Pärlan i Sydost och kompetensförsörjning. Under hösten 2016 
har kommunen valt att fördjupa dialogen med näringslivsrådet i så kallade 
tankesmedjor med syfte att förbättra kunskapen om nuläge och att skapa 
förutsättningar för långsiktig utveckling och tillväxt.  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 39/17, Avtal om näringslivssamverkan, Torsås 
Företagscentrum 
 
Företagsklimatet 
Varje år mäter Svenskt näringsliv företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. 
Ett gott näringslivsklimat har avgörande betydelse för tillväxten, jobben och 
välfärden. Företagsklimatet definieras och mäts utifrån summan av de attityder, 
regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.  
 
2016 hamnade Torsås kommun på plats 111 i Svenskt näringslivs ranking. 
Kommunen tappade 11 placeringar från 2015 då Torsås hamnade på 92 plats. 
De områden som enkätens respondenter anser är de viktigaste åtgärderna i 
kommunen är att öka kommunens attraktionskraft, öka tillgången till bostäder, 
bli bättre på att stimulera nyetableringar och en bättre dialog mellan 
kommunen och företagen. 
 
Av de 20 kommuner som ligger på topp i Svenskt näringslivs ranking (2014) så 
driver de 13 högst rankade kommunerna näringslivsarbetet i kommunal regi. 4 
av de 20 topprankade kommunerna driver sitt näringslivsarbete i bolagsform.  
 
Svenskt näringsliv har tagit fram rapporten ”Företagsklimatets betydelse för 
kommunal utveckling”. I den konstateras att ju bättre ranking i 
företagsklimatet desto starkare har befolknings- sysselsättnings- och 
skatteintäktstillväxten varit. 
 
Strategi för utveckling och tillväxt 
I samband med uppföljningar av det avtal som finns mellan parterna Torsås 
kommun och Torsås företagscentrum har frågan kring organisatoriska former 
samt därtill hörande arbetssätt diskuterats under andra halvan av 2016. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför gett presidiet tillsammans med 
kommunchefen i uppdrag att diskutera frågan med ordföranden för Torsås 
företagscentrum. Flera viktiga punkter för Torsås kommuns fortsatta arbete 
och utveckling av näringslivet diskuterades. 
Med utgångspunkt från det arbete och den dialog som förts i Näringslivsrådet, 
med Torsås företagscentrum och med olika delar inom kommunen som möter 
näringslivet inleddes arbetet under hösten 2016 med faktainsamling, 
omvärldsbevakning, analys av nuläge, behov och förutsättningar.  
 
Synpunkter avseende hur näringslivsfrågorna organiserats har även inhämtats 
från andra organisationer och kommuner. Ambitionen har hela tiden varit att 
hitta en modell som utifrån identifierade behov, näringslivsrådets prioriteringar 
och givna förutsättningar kan bidra till att skapa utveckling och tillväxt i hela 
kommunen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 39/17, Avtal om näringslivssamverkan, Torsås 
Företagscentrum 
 
För att skapa kraft och effektivitet i de satsningar som görs krävs ett 
helhetsperspektiv. Vi hävdar att det finns stora samordningsvinster i att 
organisera strategiska delar som näringslivsutveckling, kommunutveckling och 
turism i kommunens förvaltning. Det kan i sammanhanget även konstateras 
utifrån att titta på andra kommuners organisatoriska lösningar gällande det 
kommunala näringslivsarbetet att det inte finns någon direkt universallösning 
att kopiera utan kommunerna har löst näringslivsuppdraget på olika sätt utifrån 
lokala behov och förutsättningar. Det som däremot tydligt framkommit är att 
det för näringslivets utveckling är av stor vikt att det i kommunen finns en väl 
fungerande företagarorganisation som arbetar utifrån de lokala företagens 
intressen. Därför ska naturligtvis Torsås kommun även fortsatt vara en aktiv 
drivande medlem i den lokala näringslivsorganisationen. Man skall dock vara 
medveten om att det kan finnas risker i att genomföra en så pass omfattande 
förändring för den lokala företagarorganisationen genom att medlemsföretagen 
kommer att ifrågasätta sitt medlemskap för att man inte riktigt känner igen sig i 
sin organisation efter förändringen. För att möta detta så är det viktigt att 
kommunen och Torsås företagscentrum arbetar tillsammans sida vi sida att 
kommunicera den situationen så att rätt förväntningar skapas.  
 
Utredningen ser att det även i framtiden kan finnas möjlighet att samarbeta 
med Torsås företagscentrum exempelvis i avseenden som specifika och 
kompletterande tjänster, utbildningar, nätverkande mm. Dessa tjänster skulle 
då kunna regaleras i separata överenskommelser för given tjänst och givet 
tillfälle.  
 
Utifrån vad som tydligt framkommit under resonemanget bedömer 
utredningen att det finns möjligheter för kommunen att utveckla Torsås 
kommun i ett helhetsperspektiv genom att arbeta samlat kring verksamheter 
som rör samhälle, näringsliv, lokal utveckling, service, stödmöjligheter mm. 
En av de absolut största delarna och anledningarna till denna föreslagna 
förändring är att skapa bättre förutsättningar och därvid på ett tydligt sätt 
förstärka den kommunala närvaron i kommunens utvecklingsarbete riktat mot 
näringslivet. Torsås kommun bör därför stärka kommunens näringslivsarbete 
genom att internt organisera den kommunala näringslivsfunktionen och i det 
sammanhanget inrätta en tjänst som näringslivsutvecklare på 
kommunledningskontoret. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 39/17, Avtal om näringslivssamverkan, Torsås 
Företagscentrum 
 
Enligt begäran från Martin Kirchberg, SD ajourneras sammanträdet mellan 
11.21 – 11.26 innan arbetsutskottet återupptar förhandlingarna. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Roland Swedestam, S och Martin 
Kirchberg, SD yrkar bifall till redovisat förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla förslaget. 
 

Protokollsanteckning 
 
Christofer Johansson, C överlämnar en skriftlig protokollsanteckning; 
Näringslivsutvecklaren ska skyndsamt odla en kontakt med Torsås 
Företagscentrum (TFC), för att föreningen inte ska tappa kraft och fart. 
 
Martin Kirchberg, SD, Mona Magnusson, M och Roland Swedestam, S över- 
lämnar en skriftlig protokollsanteckning; Det är tråkigt att Centerpartiet misstror 
kommens anställda inom näringslivsarbetet till den grad, att man inte tror att 
man kommer att ha kontakt med Torsås Företagscentrum, (TFC) som 
kommunen själv är medlem i.  

 
Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att fullfölja uppsägningen av det befintliga avtalet med Torsås företagscentrum, 
 
att inrätta en tjänst som näringslivsutvecklare på heltid organiserat i en 
     kommunal näringslivsfunktion att stödja och utveckla det lokala närings- 
     livet samt 
 
att skyndsamt påbörja rekryteringen av en näringslivsutvecklare,  
 
att snarast ta fram en handlingsplan gällande information och kommunikation 
     till företagen där den nya situationen/organisationen förklaras i termer av 
     motiv till förändringen, ansvarsfördelning och beskrivning av nya roller, 
 
att till budgetberedningen hemställa i 2018 års kommunala budget om en 
     förstärkning i kommunstyrelsens ram med 250 000 sek, avsett för att  
     förstärkta näringslivsarbetet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 39/17, Avtal om näringslivssamverkan, Torsås 
Företagscentrum 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-02-28 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att fullfölja uppsägningen av det befintliga avtalet med Torsås företagscentrum, 
 
att inrätta en tjänst som näringslivsutvecklare på heltid organiserat i en 
     kommunal näringslivsfunktion att stödja och utveckla det lokala närings- 
     livet samt 
 
att skyndsamt påbörja rekryteringen av en näringslivsutvecklare,  
 
att snarast ta fram en handlingsplan gällande information och kommunikation 
     till företagen där den nya situationen/organisationen förklaras i termer av 
     motiv till förändringen, ansvarsfördelning och beskrivning av nya roller, 
 
att till budgetberedningen hemställa i 2018 års kommunala budget om en 
     förstärkning i kommunstyrelsens ram med 250 000 sek, avsett för att  
     förstärkta näringslivsarbetet. 
 

Protokollsanteckning 
 
Ledamot Mona Magnusson, M vill ha antecknat till protokollet att alla företag i 
Torsås kommun är lika viktiga och ska behandlas lika även om man inte är 
medlem i Torsås Företagscentrum. Johan Petersson, L och Kent Freij, SD 
ställer sig bakom protokollsanteckningen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 40/17 
PU § 8/17 17/KS0033 
Likabehandlingspolicy med riktlinjer för hantering av kränkande 
särbehandling i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet 
Med anledningen av den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket 
(Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4) vill vi från personal-
avdelningens sida uppmuntra de folkvalda att slå samman de policydokument 
som gällt tidigare: 
 
1. Handlingsplan för etnisk mångfald 
Denna baserar sig ursprungligen på Lag (1999:130) ”om åtgärder mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning” som ersattes av Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som är 
nu gällande. Från personalavdelningens sida anser vi att denna kan samregleras 
med en policy om jämställdhet och mot kränkande särbehandling. Då visar vi 
från kommunens sida att vår ståndpunkt är att alla ska behandla varandra med 
respekt, och att det inte finns några anledningar till dåligt beteende inom en 
professionell organisation. 
 
Det nya dokumentet är inte menat att försvaga skyddet mot etnisk 
diskriminering, eller minska mångfalden i organisationen, utan att gälla lika för 
alla former av diskriminering. 
 
2.  Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier 
Denna utgår ifrån Jämställdhetslagen (1991:433) som också den ersatts av 
Diskrimineringslagen (se ovan). Den utgår också från föreskrifterna om 
Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) som upphävts genom 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 
2015:4). 
Återigen – meningen är inte att försvaga skyddet mot diskriminering eller 
trakasserier, utan att föra in alla former av olämpligt beteende (diskriminering, 
kränkande särbehandling, trakasserier, och så vidare) under samma policy. 
 
3. Kränkande särbehandling: Policy med råd och anvisningar 
Denna tredje och sista policy utgår ifrån Arbetsmiljölagen 3 KAP § 2b och 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 
2001:1) som båda fortfarande är giltiga, samt föreskrifterna om ”Psykiska och 
sociala aspekter på arbetsmiljön” (AFS 1980:14) och kränkande särbehandling 
(se ovan) som upphävts genom föreskriften om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (se ovan). 
Fortsättning 
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Fortsättning § 40/17, Likabehandlingspolicy med riktlinjer för 
hantering av kränkande särbehandling i Torsås kommun 
  
För att följa tanken om att all negativ särbehandling ska samlas i en policy, 
väljer vi att föreslå en sammanslagning snarare än en uppdatering av det 
tidigare gällande dokumentet. 
 

Personalutskottet föreslår 2017-01-31 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta; 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2005-11-29 § 217 avseende 
     handlingsplan för etnisk mångfald,  
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2005-11-29 § 219 avseende Policy och 
     handlingsplan mot sexuella trakasserier, 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2005-11-29 § 216 avseende kränkande 
     särbehandling: Policy med råd och anvisningar, 
 
att godkänna och anta upprättad Likabehandlingspolicy med riktlinjer för 
     hantering av kränkande särbehandling i Torsås kommun.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-02-28 
 
Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar att policyn återemitteras till personalutskottet för 
att kompletteras med att det även gäller politisk åsikt. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera likabehandlingspolicyn med riktlinjer för hantering av 
    kränkande särbehandling i Torsås kommun till personalutskottet för att  
    kompletteras med att det även gäller politisk åsikt. 
-----  
Sändlista 
Personalutskottet 

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 38 av 53   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-02-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 41/17 
PU § 9/17 17/KS0034 
Rehabiliteringspolicy i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Då arbetssättet i den tidigare beslutade rehabiliteringspolicyn i viss mån 
frångåtts av olika skäl krävde denna en uppdatering. För att göra det möjligt att 
utveckla tjänsteutövandet utan att bryta mot grundläggande policy föreslår 
personalavdelningen därför en avskalad policy – en mer tidlös avsiktsförklaring 
till vilken kan läggas en handbok där rehabiliteringsarbetet kan beskrivas i 
detalj. 
 
Tanken med förslaget har därför varit att i stora drag behålla grunderna från 
tidigare dokument, men uppdaterat för att fokusera på vad som ska göras, 
snarare än hur förvaltandet av denna policy ska gå till praktiskt. 
 
Sjukfrånvaron är ett genomgående problem i Sverige överlag. Även om Torsås 
kommun redan vidtagit mått och steg för att minska ökningen tror vi att en 
förenklad och förtydligad rehabiliteringspolicy stärker denna satsning. 
 

Personalutskottet föreslår 2017-01-31 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta; 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2002-06-19 § 35 avseende 
     rehabiliteringspolicy i Torsås kommun,  
 
att godkänna och anta upprättad Rehabiliteringspolicy i Torsås kommun.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2002-06-19 § 35 avseende 
     rehabiliteringspolicy i Torsås kommun,  
 
att godkänna och anta upprättad Rehabiliteringspolicy i Torsås kommun.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 42/17 
PU § 10/17 17/KS0035 
Rekryteringspolicy i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 

Syftet  

Sökandet efter nya medarbetare är sammantaget en av kommunens största 
investeringar och en nödvändig sådan. De nuvarande dokumenten är välgjorda, 
men det finns luckor och överlappningar mellan de olika delarna av processen. 
Därför vill vi nyttja det bästa av de existerande dokumenten, tillsammans med 
inspiration från andra kommuners rekryteringspolicy, för att få en översikt av 
rekryteringskedjan i sin helhet. Vi hoppas detta ska leda till att processen blir 
tydligare – då en rekryterande chef får ett dokument att förhålla sig till, snarare 
än flera – och mer enhetlig i hela kommunen. 
 
Tanken är att policydokumentet ska följas av en handbok med uppdaterade 
praktiska tips, råd och detaljbeskrivningar, men att själva grundtanken i 
kommunens rekrytering är och förblir att en ny medarbetare inte är något vi tar 
lätt på. 
  
Den nya policyn ska ersätta följande: 
 
1. Rutin för tillsättning av tjänster och vikariat inom Kommunals 

avtalsområde I Torsås kommun ska alla ha samma grundrättigheter. Den 
typ av rutiner som dokumentet innehåller ska gälla för alla avtalsområden. 
Vissa rutiner har införlivats i den nya policyn, andra förväntas komma med 
i handboken, ytterligare andra är reglerade i svensk lag. 
 

2. Riktlinjer för platsannonsering 
Annonsering bör vara ett steg i rekryteringsprocessen, inte en egen process. 
Därför blir den en del av det större dokumentet. 
 

3. Riktlinjer och rutiner vid rekrytering och introduktion 
Som grunddokument sett är riktlinjen väl utformad, men är dels bara en 
riktlinje och dels mycket kortfattad varför den saknar vissa viktiga delar. 
Grundtanken är samma, men det nya dokumentet har tagit inspiration av 
andra bra kommunpolicys för att ge en stadigare grund. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 42/17, Rekryteringspolicy i Torsås kommun 
 
Personalutskottet föreslår 2017-01-31 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta; 
 
att upphäva tidigare beslut avseende rutin för tillsättning av tjänster och 
     vikariat inom kommunals avtalsområde, riktlinjer för platsannonsering och  
     riktlinjer och rutiner vid rekrytering och introduktion,  
 
att godkänna och anta upprättad Rekryteringspolicy i Torsås kommun med  
     komplettering: 
 
Om en medarbetare säger upp sin anställning och omedelbart söker sin gamla 
tjänst vid ordinarie rekryteringsprocess, i syfte att förändra sina anställnings-
villkor, är det av vikt att påtala att medarbetaren inte äger företräde till 
anställningen. Om man efter avslutad ordinarie rekryteringsprocess enbart har 
nyss nämnda medarbetare som kandidat så skall tjänsten utannonseras igen 
alternativt genomgå ett searchförfarande. Torsås kommun har avtal med 
rekryteringsföretag, antingen via Kommentus eller via egen upphandling, och 
ska således avropa searchuppdrag alternativt rekryteringsstöd av dessa företag. 
Om det även efter denna process enbart kvarstår samma kandidat som nyss 
sagt upp sig från samma tjänst, så kan nyss nämna kandidat erbjudas tjänsten.” 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva tidigare beslut avseende rutin för tillsättning av tjänster och 
     vikariat inom kommunals avtalsområde, riktlinjer för platsannonsering och  
     riktlinjer och rutiner vid rekrytering och introduktion,  
 
att godkänna och anta upprättad Rekryteringspolicy i Torsås kommun med  
     komplettering: 
 
Om en medarbetare säger upp sin anställning och omedelbart söker sin gamla 
tjänst vid ordinarie rekryteringsprocess, i syfte att förändra sina anställnings-
villkor, är det av vikt att påtala att medarbetaren inte äger företräde till 
anställningen. Om man efter avslutad ordinarie rekryteringsprocess enbart har 
nyss nämnda medarbetare som kandidat så skall tjänsten utannonseras igen 
alternativt genomgå ett searchförfarande. Torsås kommun har avtal med 
rekryteringsföretag, antingen via Kommentus eller via egen upphandling, och 
ska således avropa searchuppdrag alternativt rekryteringsstöd av dessa företag. 
Om det även efter denna process enbart kvarstår samma kandidat som nyss 
sagt upp sig från samma tjänst, så kan nyss nämna kandidat erbjudas tjänsten.” 

-----  
Sändlista Kommunfullmäktige 
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KS § 43/17 
PU § 11/17 17/KS0036 
Policy mot våld och hot i arbetslivet 
 
Ärendebeskrivning 
 

Syftet  

Den nya policyn är huvudsakligen en strukturell uppdatering, där till exempel 
riskbedömning och utbildning visas som en del av vårt fortlöpande 
systematiska arbetsmiljöarbete. Eftersom det inte i nuläget finns någon plan för 
en kommunal handbok om hantering av våld och hot har vi utökat mängden 
tips och råd till både chefer och anställda.  
 
Detta gör dokumentet mindre till ett klassiskt policydokument och mer 
påtagligt användbart som en riktlinje eller rutin. Anledningen till att vi likväl vill 
kalla det policy är för att understryka vikten av det strategiska arbetet och 
medarbetarnas trygghet. 
 

Personalutskottet föreslår 2017-01-31kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta; 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2013-04-23 § 108 avseende Våld och hot  
     på arbetsplatsen, 
 
att godkänna och anta upprättad policy mot våld och hot i arbetslivet.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2013-04-23 § 108 avseende Våld och hot  
     på arbetsplatsen, 
 
att godkänna och anta upprättad policy mot våld och hot i arbetslivet.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 44/17 
PU § 12/17 17/KS0029 
Revidering, Policy för uppvaktningar i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
I nuvarande policy för uppvaktningar i Torsås kommun antagen av kommun- 
fullmäktige 2015/12-14 § 151 finns inget om uppvaktningar för politiker. 
 
Förslag föreligger på en revidering av policyn för uppvaktningar i Torsås 
kommun avseende uppvaktningar för politiker. 
 
Ytterligare revidering; Födelsedagar för politiker ” 50 år och därefter vid jämna 
tiotal”. 
 

Personalutskottet föreslår 2017-01-31 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta; 
 
att efter revidering godkänna upprättad policy för uppvaktningar i Torsås 
     kommun. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderad policy för uppvaktningar i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 45/17 
PU § 13/17 17/KS0031 
Riktlinjer för synundersökning och glasögon vid bildskärms- 
arbete 
 
Ärendebeskrivning 
 
Synergonomi 
Synergonomi är ofta eftersatt område i arbetsmiljön. Som särskilt synkrävande 
räknas arbete vid bildskärm. Huvudvärk och besvär från ögonen är vanligt. 
Den som ser dåligt rättar instinktivt in kroppen för att kompensera detta, vilket 
kan leda till dålig arbetsställning. 
 
Arbetsgivarens ansvar 
Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som normalt arbetar vid bildskärm mer 
än en timme per dag ska genomgå synundersökning. Lagen (AFS 1998:5) 
preciserar inte hur ofta sådana undersökningar ska genomföras, så om besvär 
uppstår ska den anställde ta kontakt med sin arbetsledare/chef och informera 
om sina problem med synen. 
Arbetsgivaren ska stå för kostnaderna för synundersökning och särskilda 
glasögon för bildskärmsarbete om arbetstagaren behöver sådana. 
Bildskärmsglasögon är i likhet med andra arbetsglasögon ett arbetsredskap som 
tillhör arbetsgivaren. Om den anställde önskar använda glasögonen för privat 
bruk eller förvara dem utanför arbetsplatsen förutsätter detta i så fall en 
överenskommelse med arbetsledaren/chefen. 
 
Kostnad 
Eftersom detta är en klar arbetsmiljöfråga för arbetsplatsen ska det hanteras av 
respektive arbetsledare/chef och belastar därför verksamhetens konto. 
 
Synundersökningar och glasögon vid bildskärmsarbete 
För att synundersökningen ska fylla sin funktion behöver den vara anpassad till 
synkraven i arbetet. Synavståndet till skärmen bör vara 50 – 70 cm. Den 
översta textraden ska vara placerad i skulderhöjd eller 15 – 20 cm under 
ögonhöjd. 
 
Olika typer av bildskärmsglasögon 
Enstyrkeglas är glasögon som ger skärpa från vanligt läsavstånd och fram till 
cirka 1 – 1,5 meter, beroende på ålder. Ett enkelslipat läsglas med utvidgat 
skärpområde är lämpligt för de som normalt har bildskärmsarbete enbart vid 
sin arbetsplats och med olika synavstånd på nära håll. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 45/17, Riktlinjer för synundersökning och 
glasögon vid bildskärmsarbete 
 
Närprogressiva glasögon har ett progressivt närglas, med skärpa på alla avstånd 
från riktigt nära till ca 1,5 meter, beroende på ålder. 
 
Rumsproggresiva är progressiva glasögon som ger skärpa mellan läsavstånd 
och upp till ca 4 meter. Dessa glas är lämpliga för de som har mycket arbete 
vid bildskärm men som också ska kunna fungera i sitt kontorsrum.  
 
I Torsås kommun gäller följande: 
 

 Arbetstagaren tar kontakt med sin närmaste arbetsledare/chef och 
informerar om eventuellt behov av glasögon. 
 

 Tid beställs hos optiker av arbetstagaren själv, dock inte på betald 
arbetstid, max en gång per år. 

 

 Blanketten beställning/rekvisition för terminalglas ska fyllas i och 
vara undertecknad av ansvarig chef. Ta sedan med dig blanketten till 
optikern. 

 

 Om optikern anser att terminalglasögon inte behövs ersätts kostnaden 
för synundersökningen. 

 

 Om optikern bedömer att enstyrkeglas krävs och att glasögon för 
normalt bruk inte kan användas, lämnar arbetsgivaren ett bidrag till 
arbetstagaren motsvarande kostnaderna för synundersökning, bågar till 
max kostnad 800 kronor och glas. Väljs en dyrare båge eller 
tilläggsbehandling betalas det av arbetstagaren själv direkt hos optikern. 

 

 Om arbetstagaren har arbetsuppgifter som kräver närprogressiva eller 
rumsprogressiva glasögon (där det är viktigt att snabbt kunna växla 
mellan kort och långt synavstånd, det är arbetsledaren/chefen som 
avgör det) så utgår det ett bidrag med totalbelopp på max 2300 kronor. 
I bidraget ingår kostnaden för synundersökningen, båge max 800 
kronor och glas. Resterande kostnader betalas av arbetstagaren själv 
direkt hos optikern. 

 

 Om optikern anser att glasögon ska användas kontinuerligt är detta inte 
terminalglasögon. Om terminalglas läggs in i ordinarie glasögon som en 
del så utgår det ett bidrag med totalbelopp på max 2300 kronor inkl 
synundersökning, båge max 800 kronor och glas. Resterande kostnader 
betalas av arbetstagaren själv direkt hos optikern. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 45/17, Riktlinjer för synundersökning och 
glasögon vid bildskärmsarbete 

 

 Byte av bågar får ske högst vart 5:e år, glas får bytas vid behov. 
 

 Optikern ska fakturera arbetsledaren/chefen den summan som 
arbetsgivaren ska betala och om det blir någon resterande kostnad  
(till exempel dyrare bågar) så betalas det av arbetstagaren direkt hos 
optikern. 

 
Blankett gällande beställning/rekvisition till optiker för synundersökning i 
samband med bildskärmsarbete föreligger. 
 

Personalutskottet föreslår 2017-01-31 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att godkänna upprättade riktlinjer för synundersökning och glasögon vid  
     bildskärmsarbete. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättade riktlinjer för synundersökning och glasögon vid  
     bildskärmsarbete. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 46/17 
PU § 14/17 
KF § 130/16    16/KS0168  
Motion – Delade turer 
  
Ärendebeskrivning  
 
Frida Portin, C hemställer i en motion att Torsås kommun får i uppdrag att i 
dialog med berörda personalgrupper inom vård och omsorg finna moderna, 
resurseffektiva och ekonomiskt hållbara anställningsformer som tar bort de 
delade turerna. 
 
Delade turer är sedan länge ett välkänt och omdiskuterat dilemma bland 
medarbetare inom vård och omsorg. Många är missnöjda över sina delade 
turer, att ha två arbetspass under samma dag med en längre obetald paus 
däremellan.  
 
Delade turer upplevs som besvärliga. Vanliga konsekvenser av de långa 
arbetsdagarna är trötthet, stress, sömnsvårigheter samt negativ inverkan på det 
sociala livet och familjelivet. Det är dessutom en jämställdhetsfråga bland 
kommunanställda, då delade turer till stor del berör anställd personal som är 
kvinnor. 
 
Som attraktiv arbetsgivare i sydostregion är delade turer för personal inom vård 
och omsorg en omodern anställningsform. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-11-14: 
 
att överlämna motionen – Delade turer till personalutskottet 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. 

  

Fortsättning 
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Fortsättning § 46/17, Delade turer 
 
Personalutskottets beredning 2017-01-31 
 

Yttrande från personalchef Isak Högelius; 

 
Torsås kommun hade fram till för två år sedan ett årsarbetstidsavtal för all 
personal inom vård och omsorg. Årsarbetstidsavtalet hade till syfte att erbjuda 
flexibla arbetstidslösningar för vår personal samtidigt som medborgarens 
behov kunde uppfyllas. Avtalet sas upp då många medarbetare under en längre 
tid varit missnöjda med arbetstiderna som erbjöds inom ramen för avtalet. 
 
Torsås kommun har, genom fackförbundet Kommunalarbetarförbundet samt 
socialförvaltningen, nyligen genomfört en utvärdering av upp-sägningen av 
årsarbetstidsavtalet. Medarbetarna inom förvaltningen fick möjlighet att välja 
mellan att behålla den nuvarande avtals-konstruktionen med fasta scheman, 
alternativt att ha mer flexibla schemalösningar genom ett nytt 
årsarbetstidsavtal. Utvärderingen visar att det är relativt jämnt resultat mellan 
de båda alternativen. 
 
Som en konsekvens av ovanstående kommer personalchefen tillsammans med 
berörda chefer och fackförbund träffas för att finna arbetstidsformer som har 
våra medborgares behov i fokus men som också kan uppskattas av våra med-
arbetare.  
 
Personalchefen samtycker till delar i motionärens framställan vad gäller delade 
turer men ser snarare att andra punkter såsom budgetförutsättningar, 
planeringsförutsättningar, möjlighet till differentiering av avtalslösningar samt 
rätten till heltid bör prioriteras före de utgångspunkter som motionären 
uttrycker i sitt yrkande/förslag. 

 

Personalutskottet föreslår 2017-01-31 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta; 
 
att avslå motionen – Delade turer med hänvisning till personalchefens yttrande, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 46/17, Delade turer 

Kommunstyrelsens behandling 2017-02-28 
 
Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar att motionen återemitteras för vidare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återemittera motionen – Delade turer för vidare beredning. 
-----  
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KS § 47/17   17/KS0045  
Remiss angående valkretsindelning vid 2018 års val till 
landstingsfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
 
Landstingsfullmäktige ska senast den 31 oktober 2017 besluta om den 
nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid 
landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av 
Länsstyrelsen. 
 
Inför den kommande regionbildningen har det framförts önskemål från 
partierna att förutsättningarna för partiernas nomineringsprocesser ska behöva 
klargöras redan under våren. För att underlätta den kommande omställningen 
från Landsting till region bör Landstinget därför redan i landstingsfullmäktige i 
maj ta ställning till valkretsindelning. 
 
Landstingsfullmäktige beslutar senast 2009 och 2013 att fastställa oförändrad 
valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige.  
 
Nuvarande valkretsindelning är följande: 
 
Första valkretsen:  Västerviks kommun 
Andra valkretsen:  Vimmerby och Hultsfreds kommuner 
Tredje Valkretsen:  Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner 
Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner 
Femte valkretsen:  Kalmar kommun 
Sjätte valkretsen:  Borgholms och Mörbylånga kommuner 
 

De regler som gäller då Landsting ska delas in i valkretsar vid val till landstings-
fullmäktige framgår av 4 kap 5-8 §§ vallagen (2005:837). Indelningen i val-
kretsar för val till landstingsfullmäktige ska beslutas av fullmäktige sedan 
kommunerna fått tillfälle att yttra sig.  

 
Landstingsstyrelsen beslutar 2017-02-08 att föreslå landstingsfullmäktige att 
nuvarande valkretsindelning och antal mandat i valet till landstingsfullmäktige 
2018 ska vara oförändrade samt att beslutat att skicka frågan om valkrets-
indelning på remiss till länets kommuner.  
 
Landstingsfullmäktige kommer att fatta beslut om antalet valkretsar vid 2018 
års landstingsval vid sitt sammanträde den 31 maj 2017. Innan dess ska 
kommunerna i länet haft tillfälle att yttra sig.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 47/17, Remiss angående valkretsindelning vid 
2018 års val till landstingsfullmäktige 
 
Remissvar ska vara Landstinget tillhanda senast 2017-04-10. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att meddela Landstinget att nuvarande valkretsindelning vid 2018 års val till  
     landstingsfullmäktige ska vara oförändrad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 48/17   17/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Säkerheten kommunhuset 

 Tankesmedjan 2017-03-02. 

 Ekonomidagen 2017-03-09. 

 Utbildning nämndadministration 2016-03-16. 

 Rekrytering personalchef – intervjuer. 

 Projekt kommunhusen.  

 Enkät till kommunstyrelsens ledamöter. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 
 

 Möre hotell. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
----- 
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KS § 49/17   17/KS0016  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2017-02-07. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna, anmälan. 
-----  
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KS § 50/17   17/KS0057 
Rekrytering av ny samhällsbyggnadschef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nuvarande samhällsbyggnadschef Martin Storm har på egen begäran sagt upp 
sig från sig tjänst på Torsås kommun.  

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att i egen regi påbörja rekrytering av en ny samhällsbyggnadschef till Torsås  
     kommun. 
-----  

 
 
 
 


