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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Plats och tid

Räddningsstationen i Torsås, 2017-03-28, 13.00 – 16.30

Beslutande

Mona Magnusson, M ordförande
Roland Swedestam, S
Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare för Susanne Rosén, S
Lena Gustafsson, V
Sören Bondesson, S tjänstgörande ersättare för Henrik Nilsson Bokor, S
Johan Petersson, L
Sten Bondesson, C
Nicklas Thorlin, SD 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

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-03-28

Underskrifter

Sekreterare
Ordförande

Paragrafer 54 - 88
..............................................................................................................
Paragrafer
Yvonne Nilsson

Mona Magnusson
..............................................................................................................

Justerande

Sten Bondesson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-03-28

Datum för anslags
uppsättande

2017-03-28

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2017-04-20

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Närvarolista
Thomas Danielsson, ekonomichef
Lena Sjöstrand, tillförordnad socialchef
Lena Sandgren Swartz, bildningschef
Martin Storm, samhällsbyggnadschef
Niclas Karlsson, säkerhetssamordnare
Staffan Kromnow, M ej tjänstgörande ersättare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarande §
54 - 58, 88
55
55
55, 68
60 – 61
54 - 88
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 54 - 88
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88

Justerandes signaturer

Ekonomirapport februari 2017
Aktuell information från respektive nämnd
Årsredovisning 2016
Kompletteringsbudget 2017
God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade grannemedgivande under februari – mars 2017
Årlig uppföljning av LEH för Torsås kommun
Medborgarlöfte 2017
Bergkvara förskola och kök
Upplysningar om kameraövervakning
Ansökan om kameraövervakning, Skogsstyrelsen i Jönköping
Ansökan om kameraövervakning med drönare, Spectravision AB i
Örebro, delgivning
Ansökan om kameraövervakning med drönare, Svensk
Markentreprenad, delgivning
Ansökan om kameraövervakning med drönare, SCIOR
Geomanagement
Taxa 2017, VA och externa arbeten
Markförsäljning, industrimark del av Sågen 7, 8 och Bergkvara 2:33
Ägardirektiv, Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB
Avsiktsförklaring – för E22 förbi Bergkvara
Fortsatt gemensamt arbete med Vård- och omsorgscollege (VOcollege) i Kalmar län
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens långsiktiga
ekonomiska planering
Revisionsrapport – Granskning av kvalitet inom äldreomsorgen
Redovisning medborgarförslag
Redovisning motioner
Medborgarförslag- Bergkvara centrum
Medborgarförslag – Muddring i Bergkvara småbåtshamn
Motion – Bygg för äldre
Bildande av naturreservatet Värnanäs
Remissvar rörande SOU 2016:77, En gymnasieutbildning för alla
Utvärdering, säkerhetsfråga avseende kommunhusen
Rivning av kopparnät
Skrivelse avseende offentlighetskrav
Delgivningsärende från Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kommunledningen informerar
Anmälan beslut, Arbetsutskottet 2017-03-07, 2017-03-21, 2017-03-23
Centrala Ledningsgruppen 2017-01-12 2017-02-09
Ansökan om avbetalning anslutningsavgift

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 54/17
17/KS0010
Ekonomirapport/Månadsuppföljning januari – februari 2017
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar månadsuppföljning för
nämndernas budget januari – februari 2017, investeringar, personalkostnader
samt sjukfrånvaro.
Kommunstyrelsen
Oförändrad helårsprognos.
Bygg- och miljönämnden
Oförändrad helårsprognos.
Tekniska nämnden
Oförändrad helårsprognos.
Socialnämnden
Oförändrad helårsprognos.
Bildningsnämnden:
Oförändrad helårsprognos.
Finansförvaltningen
Oförändrad helårsprognos.
Stor del av kostnaderna är periodiserade i 12-delar, men realiseras vid årsskiftet
och poster som resursfördelningssystemet samt löneökningspotten är inte
fördelade fram till och med februari månad 2017.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget
januari – februari 2017.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 55/17
17/KS0021
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, bildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen närvara och lämna
information om vad som är aktuellt i respektive nämnd.
Redovisningen skall innehålla:
1. Rapport om avvikelser mot budget nedbrutet i två positioner (gemensam
punkt)
2. Rapport om avvikelser i volym (gemensam punkt)
3. Större händelser/pågående verksamhet (verksamhetsspecifik punkt)
4. Hur väl fungerar det, måluppfyllelse (verksamhetsspecifik punkt)
Ekonomichef Thomas Danielsson
1. Utfall för kommunstyrelsen februari 2017, 17,4 procent.
2. Inga förändringar avseende målen och volym.
3. Rekrytering av tjänster, Arbetsmiljöutbildning av alla chefer, Budgetarbete,
Årsbokslut, Lönerevisionsarbete, Samarbetsavtal fiber.
4. -Socialchef Lena Sjöstrand
1. Utfall för socialnämnden februari 2017, 18 procent.
2. Placeringar IFO, Hemtjänsttid, Särskilt boende.
3. Tillsättning av chefer, Områdeschef HSL, Områdeschef Mariahemmet,
Områdeschef Hemtjänsten.
4. -Samhällsbyggnadschef Martin Storm
1. Bygg- och miljönämndens utfall februari 2017, 14,2 procent.
2. Transformatorstationer, Bostadsanpassningsbidrag, Genomförande av
förbud att nyttja avlopp.
3. Fysisk planering, Miljötillsyn, Vattenvård.
4. -Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 55/17, Aktuell information från respektive nämnd
februari 2017
Samhällsbyggnadschef Martin Storm
1. Tekniska nämndens utfall februari 2017, skattefinansierad verksamhet 17,5
procent, avgiftsfinansierad verksamhet -43,4 procent.
2. Inga volymförändringar.
3. Översyn bruknings- och anläggningstaxan, Projektering Kvilla, Byte av
ledlampor, Mer grus på enskilda vägar.
4. -Bildningschef Lena Sandgren Swartz
1. Utfall bildningsnämnden februari 2017 -0,8.
2. Inga större volymförändringar.
3. Systematiskt kvalitetsarbete, Lokalfrågor - förskolan, Studiebesök,
Kompetensförsörjningsplan, Rekrytering rektor, Högstadiet.
4. -Kommunstyrelsen beslutar:
att notera informationen från förvaltningscheferna avseende budget och pågående händelser i respektive nämnd, februari 2017.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 56/17
AU § 51/17
Årsredovisning 2016, Torsås kommun

16/KS0137

Ärendebeskrivning
Socialnämndens beslut 2017-02-16 § 7 avseende verksamhetsberättelse 2016
inklusive interkontrollplan 2016 föreligger.
Bygg- och miljönämndens och tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2016
inklusive interkontrollplan 2016 föreligger.
För tolvte året i rad redovisar Torsås kommun ett överskott. Årets resultat
uppgår till 30,0 mnkr varav 10 mnkr kommer från ett finansiellt överskott,
vilket är 19,0 mnkr bättre än budgeterat resultat. I en sund ekonomi ska det
finnas ett överskott för investeringar, och årets investeringar har finansierats
med egna medel.
Årets måluppfyllelse
Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten
utifrån det två perspektiven hållbar utveckling och effektiv organisation.
Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för
invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation visar inåtriktat hur
kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag. Indikatorerna är viktiga vid
bedömningen hur målen uppnås.
Den långsiktiga styrningen med kommunfullmäktiges strategiska mål
påbörjades 2014. Nämndernas totala måluppfyllnad av uppdrag 2016 visar att
det kvarstår arbete för måluppfyllelse av uppställda strategiska mål för mandatperioden.
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år bedöma om lagens krav på god
ekonomisk hushållning uppfylls. Torsås kommun uppfyller kraven genom en
ekonomi i balans. Med en stark ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en
trygg och hållbar framtid. En samlad bedömning är att det kvarstår arbete för
att klara måluppfyllelsen för hållbar utveckling och effektiv organisation.
Arbetsutskottet beslutar 2017-03-07:
att överlämna årsredovisningen för 2016 till de förtroendevalda revisorerna för
granskning.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 56/17, Årsredovisning 2016, Torsås kommun
Kommunstyrelsens behandling 2017-03-28
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar en sammanfattning över Torsås
kommuns årsredovisning för 2016.
Yrkande och proposition
Martin Kirchberg, SD med instämmande av Kent Freij, SD yrkar att i årsredovisningen gällande Hållbar utveckling/Sociala värden stryks ordet
mångfald eftersom det inte är relevant i sammanhanget.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunstyrelsen beslutat
att avslå yrkandet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att avsätta 13 mnkr till resultatutjämningsreserven (RUR),
att godkänna Torsås kommuns årsredovisning för 2016.
Protokollsanteckning
Staffan Kromnow, M vill ha antecknat i protokollet att han ställer sig bakom
kommunstyrelsens förslag till beslut.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 57/17
AU § 52/17
Kompletteringsbudget 2017

17/KS0055

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen (tkr)
Kommunal ledningsplats
Markköp
Summa

8 908,0
1 300,0
10 208,0

Tekniska nämnden beslutar 2017-02-14 § 5 att anta förslag till kompletteringsbudget 2017 för tekniska nämnden;
Skattefinansierad verksamhet (tkr)
Gator i tätort
Utvändiga bad- och båtplatser
Muddring småbåtshamn
Gatubelysning
Renovering Järnvägsbro Torsås
GC-väg Karlskronavägen
Vallermansgöl, utvändig
Parkanläggningar
Tillgänglighetsanpassning
Summa

156,0
911,0
1 550,0
392,0
41,0
650,0
241,0
115,0
389,0
4 445,0

Affärsdrivande verksamhet (tkr)
Ombyggnad pumpstation Lundensbo/kyrkan
Frånluftfläkt Bergkvara reningsverk
Bergkvara reningsverk, kväverening
Bergkvara reningsverk, kedj.skr
Dagvattenledning Torskolan
Projekt, utbyggnad enligt VA-plan
Hantering förorenade massor
Bidalite vattenverk
Summa

294,0
100,0
367,0
750,0
266,0
1 988,0
750,0
144,0
4 659,0

Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att öka 2017 års investeringsbudget med 19 312,0 tkr enligt ovanstående
redovisning.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 57/17, Kompletteringsbudget 2017
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att öka 2017 års investeringsbudget med 19 312,0 tkr enligt ovanstående
redovisning.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 58/17
AU § 77/17
17/KS0069
God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
(RUR)
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar ett förslag på Riktlinjer för God
ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet, på både kort och lång sikt. Grundtanken bakom begreppet god
ekonomisk hushållning, är att varje generation av invånare ska bära kostnader
för den service som de själv besluta om och som de själva konsumerar, samt
att gjorda investeringar ska kunna ersättas.
Från och med 2013 är det enligt kommunallagen möjligt att under vissa
angivna förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat till en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan användas för att utjämna intäkter
över en konjunkturcykel, det vill säga täcka underskott i samband med en
framtida lågkonjunktur.
Syftet med RUR är att kommunen ska kunna bygga upp en reserv under goda
tider som kan användas under år med svag skatteunderlagsutveckling. RUR
skapar större stabilitet för de kommunala verksamheterna genom att utjämna
normala svängningar i skatteunderlaget.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-21 kommunstyrelsen besluta:
att avsätta 13 mnkr till resultatutjämningsreserven (RUR),
att riktlinjerna kompletteras med ”revideras årligen i samband med budgetprocessen” samt
att efter revidering godkänna och fastställa redovisat förslag på riktlinjer för
God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att riktlinjerna kompletteras med ”revideras årligen i samband med budgetprocessen” samt
att efter revidering godkänna och fastställa redovisat förslag för
God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).
----Sändlista
Kommunfullmäktige
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 59/17
AU § 79/17
AU § 53/17
17/KS0007
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande
under februari och mars 2017
Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under
februari 2017.


Gummebo 1:3, Nybyggnad av prefabricerad nätstation.

Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta:
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande
under februari 2017.
Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under
mars 2017.



Torsås 2:54, Uppsättning av byggskylt.
Spelet 8, Fasadändring och utbyggnad av altan/balkong med trappa.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande
under februari och mars 2017.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande
under februari och mars 2017.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 60/17
17/KS0046
Årlig uppföljning av LEH för Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Säkerhetssamordnare Niclas Karlsson redovisar den årliga uppföljningen av
LEH för Torsås kommun 2017.
Indikator;
 Ledning – Riskhantering.
 Ledning – Planering.
 Samverkan.
 Kommunikation.
 Informationssäkerhet.
 Kompetens – Utbildning.
 Kompetens – Övning.
 Resurser.
Ekonomi;
 Uppföljning av statlig ersättning.
 Ekonomisk specifikation.
 Ekonomisk uppföljning av genomförda åtgärder.
Åtgärder - Pågående;
 Risk- och sårbarhetsanalys-(RSA) arbetet samt komplettering av
resursläget.
Länsstyrelsen har 2017-02-28 godkänt och skickat uppföljningen till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Länsstyrelsen har lagt till en kommentar under ekonomisk specifikation –
sparande: Kommunen har angett 210 000 kronor. Dock är sparandet för 2016
52 903 kronor. Resterande del kommer från tidigare års sparande.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera den redovisningen av den årliga uppföljningen av LEH för Torsås
kommun 2017.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 61/17
AU § 84/17
KS § 243/16
AU § 277/16
AU § 154/16
Medborgarlöfte 2017

16/KS0096

Ärendebeskrivning
I samband med att samverkansöverenskommelsen med Polisen godkänns
beslutas att ärendet gällande medborgarlöfte 2017 ska återkomma senare för
beslut i arbetsutskottet.
Säkerhetssamordnare Niclas Karlsson redovisar ett förslag till medborgarlöfte
för 2017 som är en bilaga till samverkansöverenskommelsen mellan Lokalpolisområdet Karlskrona och Torsås kommun.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-21 kommunstyrelsen besluta:
att efter mindre revideringar godkänna upprättat medborgarlöfte för 2017 som
är en bilaga tillsamverkansöverenskommelsen mellan Lokalpolisområdet
Karlskrona och Torsås kommun,
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att underteckna medborgarlöfte 2017.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat medborgarlöfte för 2017 som är en bilaga till
samverkansöverenskommelsen mellan Lokalpolisområdet Karlskrona och
Torsås kommun,
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att underteckna medborgarlöfte 2017.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 62/17
AU § 85/17
AU § 58/17
Bergkvara förskola och kök

17/BIN0051

Ärendebeskrivning
Kommunchef Håkan Petersson redogör för det utredningsuppdrag gällande att
samordna de kommunala intressen, behov och idéer som nu, i olika delar av
organisationen diskuterar och dryftas kring det geografiska verksamhetsområdet runt Bergkvara skola.
Utredningsgruppen som har träffats vid ett antal tillfällen har bestått av
samhällsbyggnadschef Martin Storm, bildningschef Lena Sandgren Swartz,
tekniskchef Christian Lindström, planarkitekt Fredrika Ternelius, kommunutvecklare Sofie Nyström samt kommunchef. Under ett tillfälle har även
förskolechef Sofie Larsson samt tillträdande förskolechef Lena Ekevy varit
adjungerande.
Utredningens förslag
En nybyggd förskola om sex avdelningar med sammanbyggt nytt tillagningskök
och skolmatsal med tillhörande matsal tillsammans med ny utemiljö för
förskolan byggs söder om Bergkvara skola. En förlängning av Målmansgatan
angör den nya etableringen. Detta ger då en uppdelning mellan lämna och
hämta till skola respektive förskola. Den nya vägen möjliggör även tydligare
och säkrare varutransport till skolköket. Det gamla skolköket rivs och lämnar
plats för en bättre angöring till Bergkvara skola. Den befintliga gång- och
cykelvägen ger en naturlig avgränsning samt en bra och säker transportväg till
tillgänglighet inom området. En säker passage över gång- och cykelvägen från
norr till söder behöver lösas på lämpligt sätt i förslaget.
Planlagda områden för bostäder tydliggörs inom ramen för utredningsuppdraget där området (märkt B) är avsett för bostäder i en våning. Dessa
bostäder kan vara lämpliga för den äldre målgrupp som kan hälsas välkomna
på ett naturligt sätt till öppen servering i ”skolköket”.
I området östra del finns detaljplanelagd kommunal mark för bostäder i två
våningar (märkt A). Här ser gärna utredningsgruppen bebyggelse mot
målgruppen barnfamiljer och då möjligen i en så kallad ”instegsboende” där
upplåtelseformen till exempel skulle kunna varar bostadsrätt. Dessa bostadsetableringar är i förslaget tänkta att ske på basis av privata aktörer.
Beakta att det i bilaga 1 redovisade förslaget enbart är en schematisk
beskrivning över ytor och volymer.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 62/17, Bergkvara förskola och kök
Bilaga 1

Budgetkalkyl gällande de nybyggda delarna (bilaga två). Till budgetkalkylen tillkommer kostnader för väg med mera. Utredningsgruppens uppskattning är att
föreslaget i helhet kräver en investering i storleksordning 40 miljoner kronor.
Bilaga 2

Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 16 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 62/17, Bergkvara förskola och kök
Bildningsnämnden beslutar 2017-02-07 § 21 att ställa sig bakom utredningens
förslag till utveckling av området runt Bergkvara skola samt att föreslå
kommunstyrelsen att centralt och övergripande beställa, och hålla samman en
fördjupad lokalutredning jämte kostnadskalkyl av Torsås Fastighets AB över
föreslagna åtgärder.
Arbetsutskottet beslutar 2017-03-07:
att ta fram ritningar och kostnadsunderlag från Atrio avseende förslag på omoch tillbyggnad av befintliga lokaler som upprättats enligt bildningsnämndens protokoll,
att specificera byggnadsarbete 23 400 000 kronor avseende kostnaden för
matsalsbyggnaden.
Arbetsutskottets behandling 2017-03-21
Bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson, bildningschef Lena
Sandgren Swartz och förskolechef Lena Ekeby föredrar ärendet.
En idéskiss visas avseende de förslag på om- och tillbyggnad av Kastanjen och
Gullvivan som nämns i bildningsnämndens protokoll.
Arbetsutskottet beslutar 2017-03-21:
att redovisa samordningsvinsterna, av utredningens antagna förslag.
föreslår kommunstyrelsen besluta:
att uppdra åt kommunchef Håkan Petersson att påbörja en samordnad
projektering enligt utredningens förslag avseende Bergkvara förskola och
kök.
Reservation
Christofer Johansson, C reserverar sig med hänvisning till att det saknas ett
motförslag.
Kommunstyrelsens behandling 2017-03-28
Sören Bondesson, S redovisar samordningsvinster vid samlad förskola i
Bergkvara.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 17 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 62/17, Bergkvara förskola och kök
Det är svårt att helt beräkna samordningsvinster i tjänster vid samlad förskola i
Bergkvara. De stora vinsterna är pedagogiska och arbetsmiljömässiga samt ur
trafiksäkerhetssynpunkt för barnen vid lämning och hämtning. Men följande
vinster i tjänster kan antas:
1. Samordning med fritidshemmet vid stängning och öppning 0,25 tjänst.
2. Samordnad mathantering 0,25 tjänst.
3. Vikariesamordning/personalsamordning förskoleavdelningar 0,25-0,5 tjänst.
Sammantaget 0,75-1,0 tjänst.
Yrkande, proposition och omröstning
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Martin Kirchberg, SD med instämmande av Kent Freij, SD och Christofer
Johansson, C yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av tillräckliga
beslutsunderlag, där behovet ska framgå.
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under dagen eller
enligt Kirchberg, SD med fleras yrkande finner hon att kommunstyrelsen
beslutat att ärendet ska avgöras under dagen varvid omröstning begärs.
Vid omröstning där ja = enligt Roland Swedestams, S med fleras yrkande och
nej = enligt Martin Kirchberg, SD med fleras yrkande avges 6 ja-röster och 5
nej-röster. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1.
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att bifalla Roland Swedestams, S med
fleras yrkande.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 18 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 19 av 64

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 62/17, Bergkvara förskola och kök
Omröstningslista nummer 1
Ledamöter
Roland Swedestam
Susanne Rosén
Lena Gustafsson
Mona Magnusson
Johan Petersson
Sten Bondesson
Marcus Johansson
Christofer Johansson
Martin Kirchberg
Kent Freij
Henrik Nilsson Bokor

Part
i
S
S
V
M
L
C
C
C
SD
SD
S

Ersättare
Roger Isberg, S

Ja
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Nicklas Thorlin, SD

Sören Bondesson, S
Summa

Nej

X
6

5

Yrkande, proposition och omröstning
Martin Kirchberg, SD yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut med
hänvisning till att beslutsunderlaget inte är tillräckligt.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunstyrelsen beslutat
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut varvid omröstning begärs.
Vid omröstning där ja = bifall till arbetsutskottets förslag till beslut nej= enligt
Martin Kirchberg, SD yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och
en röstat framgår av omröstningslista nummer 2. Kommunstyrelsen har
sålunda beslutat att uppdra åt kommunchef Håkan Petersson att påbörja en
samordnad projektering enligt utredningens förslag avseende Bergkvara
förskola och kök.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Avstår

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 20 av 64

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 62/17, Bergkvara förskola och kök
Omröstningslista nummer 2
Ledamöter
Roland Swedestam
Susanne Rosén
Lena Gustafsson
Mona Magnusson
Johan Petersson
Sten Bondesson
Marcus Johansson
Christofer Johansson
Martin Kirchberg
Kent Freij
Henrik Nilsson Bokor

Part
i
S
S
V
M
L
C
C
C
SD
SD
S

Ersättare
Roger Isberg, S

Ja
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Nicklas Thorlin, SD

Sören Bondesson, S
Summa

Nej

X
6

5

Tilläggsyrkande och proposition
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar tillägg
med att bildningsnämnden samordnar och är delaktiga i projekteringen.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunstyrelsen beslutat
bifalla Roland Swedestams, S med fleras tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra åt kommunchef Håkan Petersson att påbörja en samordnad
projektering enligt utredningens förslag avseende Bergkvara förskola och
kök,
att bildningsnämnden samordnar och är delaktiga i projekteringen.
att notera redovisningen av samordningsvinsterna vid samlad förskola i
Bergkvara.
Protokollsanteckning
Ledamot Staffan Kromnow, M vill ha antecknat i protokollet att han ställer sig
bakom kommunstyrelsens beslut.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Avstår

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 62/17, Bergkvara förskola och kök
Reservation
Martin Kirchberg, SD, Kent Freij, SD, Nicklas Thorlin, SD, Sten Bondesson, C
och Christofer Johansson, C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
----Sändlista
Bildningsnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 21 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 63/17
AU § 80/17
Upplysningar om kameraövervakning

17/KS0023

Ärendebeskrivning
Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning
Den som bedriver kameraövervakning ska vidta lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att skydda det upptagna bild- och ljudmaterialet.
Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande
av
1. De tekniska möjligheter som finns,
2. Vad det ska kosta att genomföra åtgärderna,
3. De särskilda risker som finns med behandlingen av materialet och
4. Hur pass känsligt materialet är.
Det innebär i normalfallet att inspelningsapparatur och inspelat material från
kameraövervakning ska förvaras i ett låst utrymme vilket endast särskilt
utsedda personer ska ha tillträde.
Om den som bedriver övervakningen anlitar någon annan att ha hand om
övervakningen ska han eller hon förvissa sig om att den som anlitas kan
genomföra de säkerhetsåtgärder som ska vidtas och se till att åtgärderna
verkligen vidtas. Det ska finnas ett skriftligt avtal mellan den som bedriver
kameraövervakning (tillståndshavaren) och den som har hand om övervakningen för tillståndshavarens räkning.
Tillgång till bild- och ljudmaterial får inte ges till fler personer än vad som
behövs för att övervakningen ska kunna bedrivas.
Tystnadsplikt i samband med kameraövervakning
Den som tar befattning med en uppgift som har inhämtats genom kameraövervakning får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har
fått veta om någon enskilds personliga förhållanden (tystnadsplikt).
Däremot får uppgifterna lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter (polis,
åklagare, Tullverket, Skatteverket eller Kustbevakningen) om uppgifterna
behövs där för att beivra brott som har fängelse i straffskalan.
Uppgifter från kameraövervakning får också lämnas ut till en myndighet eller
kommun som ansvarar för räddningstjänst om syftet är att förhindra eller
avvärja olyckor.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 63/17, Upplysningar om kameraövervakning
Det innebär i normalfallet endast är tillåtet att lämna ut material från kameraövervakning till de myndigheter son nämns ovan.
Skadestånd och straff i samband med kameraövervakning
Den som bedriver kameraövervakning kan bli skadeståndsskyldig gentemot
den som övervakas för sådan skada och kränkning av den personliga
integriteten som kameraövervakning i strid med kameraövervakningslagen har
orsakat. Ersättningsskyldigheten kan i vissa fall jämkas.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot kameraövervakningslagens bestämmelser om bland annat tillståndsplikt, anmälningsplikt och
bevarandetid kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
Den som bryter mot reglerna om tystnadsplikt vid kameraövervakning kan
dömas för brott mot tystnadsplikten.
Tillsynsmyndighet för kameraövervakning
Länsstyrelsen utövar tillsyn över den kameraövervakning som tillståndet avser.
Det innebär att Länsstyrelsen har rätt att få tillträde till kontrollrum och andra
delar av en övervakningsanläggning.
Länsstyrelsen får meddela de förelägganden som behövs för att åstadkomma
en tillåten kameraövervakning. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Övrigt
Ett tillstånd till kameraövervakning innebär inte en rätt att använda en
övervakningskamera som inte längre är nödvändig för de ändamål som
tillståndet avser. Det är tillståndshavaren som är ansvarig för att i sådant fall
anmäla de ändrade förhållandena till den Länsstyrelse som har beviljat det
aktuella tillståndet.
Tillståndshavaren ska dessutom meddela Länsstyrelsen om verksamheten
upphör eller överlåts till annan, eller om den verksamhet som bedrivs inom
kamerornas upptagningsområden ändras.
Den som bedriver kameraövervakning får inte behandla bild- och ljudmaterial
från övervakningen för något ändamål som är oförenligt med det som
materialet samlats in för.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 63/17, Upplysningar om kameraövervakning
När det gäller kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde
behövs inget tillstånd för övervakningen från Länsstyrelsen. I stället ska den
som bedriver kameraövervakningen följa 22-24 §§ i kameraövervakningslagen,
samt de bestämmelser i lagen som gäller för all kameraövervakning.
Det krävs ytterligare tillstånd för att flyga med drönare. Det krävs tillstånd från
Luftfartsverket för att få flyga inom en flygplats kontrollzon och från
Transportstyrelsen om man flyger på uppdrag eller tjänar pengar på flygning.
Enligt ett lagförslag ska drönare som används av andra än myndigheter inte
omfattas av kameraövervakningslagen, utan av personuppgiftslagen (PUL).
Går det igenom väntas det gälla från första augusti 2017 till maj 2018, då en ny
EU-lagstiftning kommer. Lagförslaget innebär att foto och film tagna av
drönare prövas först i efterhand och inte som nu i förhand. De företag som
använder drönare ska endast prövas om övervakning kom till Datainspektionens kännedom. Datainspektionen är emot lagförslaget eftersom
myndigheten får uppdraget att kontrollera företagen och utföra tillsyn, något
som de inte föreslås få några extra resurser till.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-21 kommunstyrelsen besluta:
att notera redovisningen avseende kameraövervakning.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera redovisningen avseende kameraövervakning.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 24 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 64/17
AU § 59/17
17/KS0023
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 211-1421-2017
Ärendebeskrivning
Skogsstyrelsen i Jönköping har till Länsstyrelsen i Jönköpings län inkommit
med en ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet med
kameraövervakningen är att använda drönare för att effektivisera och förbättra
kvaliteten i Skogsstyrelsens verksamhet. Övervakningen ska ske i hela landet.
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast
2017-03-20 till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta:
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Skogsstyrelsen i
Jönköping om kameraövervakning med drönare.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta:
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Skogsstyrelsen i
Jönköping om kameraövervakning med drönare.
Kommunstyrelsen beslutar:
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Skogsstyrelsen i
Jönköping om kameraövervakning med drönare.
----Sändlista
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 65/17
AU § 60/17
17/KS0023
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 6482/2016
Ärendebeskrivning
Spectravision AB i Örebro har till Länsstyrelsen i Örebro län inkommit med en
ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet med
kameraövervakningen är att använda drönare för inspektion av byggnadsverk,
räddningsinsatser, underlätta utredningar av skador och brister i byggnadsverk.
Övervakningen ska ske i huvudsak i Örebro län men även i Mellansverige. Det
kan inte heller uteslutas att även andra kommuner i Sverige berörs av
kameraövervakningen..
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast
2017-03-09 till Länsstyrelsen i Örebro län.
Arbetsutskottet beslutar 2017-03-07:
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Spectravision AB i
Örebro om kameraövervakning med drönare,
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende inlämnad ansökan från
Spectravision AB i Örebro om kameraövervakning med drönare.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 26 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 66/17
AU § 81/17
17/KS0023
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 2112-47569-2016
Ärendebeskrivning
Svensk Markentreprenad AB i Hallstavik har till Länsstyrelsen i Stockholms län
inkommit med en ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare.
Syftet är att utföra mätning med drönare är att skapa en 3D-modell av
verkligheten, i form av punktmoln och terrängmodell. Övervakningen ska ske i
hela Sverige.
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast
2017-03-21 till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Arbetsutskottet beslutar 2017-03-21:
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Svensk Markentreprenad AB i Hallstavik om kameraövervakning med drönare,
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende inlämnad ansökan från Svensk
Markentreprenad AB i Hallstavik om kameraövervakning med drönare.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 27 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 67/17
AU § 82/17
17/KS0023
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 1461-2017
Ärendebeskrivning
SCIOR Geomanagement AB i Gävle har till Länsstyrelsen i Gävleborgs län
inkommit med en ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare.
Syftet med kameraövervakningen är att använda drönare för kartering av mark,
byggnader, infrastruktur. Övervakningen ska ske i hela Sverige.
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast
2017-05-02 till Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-21 kommunstyrelsen besluta:
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från SCIOR
Geomanagement AB i Gävle om kameraövervakning med drönare.
Kommunstyrelsen beslutar:
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från SCIOR
Geomanagement AB i Gävle om kameraövervakning med drönare.
----Sändlista
Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 68/17
AU § 87/17
16/KS0085
Anläggning- och brukningstaxa för vatten och avlopp samt Taxa
externa arbeten, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska
avdelningen
Ärendebeskrivning
Anläggnings- och brukningstaxan för vatten och avlopp har omarbetats.
Idag fördelas kostnaderna i huvudsak på vatten- och spillvattentjänster men
ska enligt förslaget, även fördelas på dagvattentjänster.
Taxekonstruktionen utgår ifrån Svenskt vattens basförslag i publikationen
P96, VA-taxa. För att definitioner och uppbyggnad ska stämma överens
mellan anläggnings- och brukningstaxan har båda taxorna omarbetats.
Torsås kommuns gällande anläggningstaxa innehåller en servisavgift, grundavgift, lägenhetsavgift för bostäder och en tomtyteavgift för småindustrier/
industrier.
Förslaget till ny taxa består enligt basförslaget av servisavgift, förbindelsepunktsavgift, lägenhetsavgift och tomtyteavgift för både bostäder och
småindustrier/industrier. I förslaget definieras de alla som bostadsfastigheter.
I och med den förändringen så finns det totalt fyra parametrar att fördela ut
verksamhetens kostnader med utifrån kostnad och nytta. För både bostäder
och småindustrier/industrier innebär det att avgifterna fördelas på
ytterligare en parameter, vilket gör att de redan befintliga parametrarna på så
sätt avlastas om man bortser från en generell total höjning av intäkterna från
anläggningsavgifterna.
I Svenskt Vattens basförslag till brukningstaxa för VA fördelas kostnaderna
på en fast avgift per fastighet, en lägenhetsavgift per lägenhet och en
förbrukningsavgift per m3.
Hur stor procentandel som varje vattentjänst ska ha per avgiftsparameter är
beroende av hur stora de motsvarande kostnaderna är per vattentjänst.
Förslaget till brukningstaxan innebär en genomsnittlig höjning på 18 procent
samt att gälla från och med 2017-07-01.
Tekniska nämnden föreslår 2017-03-15- § 9 att kommunfullmäktige antar VAtaxa för Torsås kommun enligt framtaget förslag, att gälla från och med
2017-07-01.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 68/17, Anläggning- och brukningstaxa för vatten
och avlopp samt Taxa externa arbeten,
samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska avdelningen
Förslag till taxa – externa arbeten Samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska
avdelningen föreligger. Förslaget innebär en höjning med 40 kronor per timme
till 390 kronor per timmer arbetskostnaden. Taxan föreslås gälla från och med
2017-07-01.
Tekniska nämnden föreslår 2017-03-15 § 10 att kommunfullmäktige antar taxa
– externa arbeten, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska avdelningen, att
gälla från och med 2017-07-01.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-21 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att anta VA-taxa för Torsås kommun enligt framtaget förslag, att gälla från och
med 2017-07-01,
att anta taxa – externa arbeten, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska
avdelningen, att gälla från och med 2017-07-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att anta VA-taxa för Torsås kommun enligt framtaget förslag, att gälla från och
med 2017-07-01,
att anta taxa – externa arbeten, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska
avdelningen, att gälla från och med 2017-07-01.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 69/17
AU § 56/17
17/KS0017
Markförsäljning, industrimark del av fastigheten Sågen 7, 8 och
Bergkvara 2:33.
Ärendebeskrivning
Från Stefan Axelsson, Braås föreligger en förfrågan om att få köpa industrimark cirka 3 597 kvm på del av fastigheten Sågen 7, 8 och Bergkvara 2:33.
Förslag på köpekontrakt föreligger. Fastigheten har en areal av cirka 3 597
kvm. Köpesumma 35 970 kronor.
Stefan Axelsson bedriver näringsverksamhet med hyresfastigheter. Avsikten är
att inte bygga något plåtskjul utan tillvarata närheten till vattnet som även
passar sin verksamhet och kommunens intresse.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta:
att avstå från att sälja del av fastigheten Sågen 7, 8 och Bergkvara 2:33 med
hänvisning till pågående planändring av hela hamnområdet,
att ta bort del av fastigheten Sågen 7, 8 och Bergkvara 2:33 från kommunens
lista över fastigheter till salu.
Kommunstyrelsen beslutar:
att avstå från att sälja del av fastigheten Sågen 7, 8 och Bergkvara 2:33 med
hänvisning till pågående planändring av hela hamnområdet,
att ta bort del av fastigheten Sågen 7, 8 och Bergkvara 2:33 från kommunens
lista över fastigheter till salu.
----Sändlista
Stefan Axelsson, Braås
Planarkitekt Fredrika Ternelius

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 70/17
AU § 57/17
AU § 44/17
AU § 184/16
16/KS0121
Ägardirektiv, Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB
Ärendebeskrivning
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S initierar frågan avseende en översyn av
ägardirektiven för Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB.
Arbetsutskottet beslutar 2016-08-09:
att uppdra åt kommunchef Håkan Petersson att upprätta ett förslag på
reviderade ägardirektiv för Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB.
Arbetsutskottets behandling 2017-02-07
Kommunchef Håkan Petersson redovisar ett förslag till fortsatt beredning
avseende ägardirektiv för Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB.
Arbetsutskottet beslutar:
att notera redovisat förslag till fortsatt beredning avseende ägardirektiv för
Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB,
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2017-03-07.
Arbetsutskottets behandling 2017-03-07
Genomgång av upprättade förslag på ägardirektiv för Torsås Bostads AB och
Torsås Fastighets AB. Mindre revideringar framkom som revideras i
dokumenten till kommunstyrelsen 2017-03-28.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna reviderade ägardirektiv för Torsås Bostads AB och Torsås
Fastighets AB.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna reviderade ägardirektiv för Torsås Bostads AB och Torsås
Fastighets AB.
----- Sändlista Kommunfullmäktige
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 71/17
AU § 72/17
17/KS0059
Avsiktsförklaring – för E22 förbi Bergkvara
Ärendebeskrivning
Parterna i avsiktsförklaringen är Trafikverket region Syd, Regionförbundet i
Kalmar län och Torsås kommun.
Intill dess att avtal om sam- och medfinansiering träffats ska avsiktsförklaringen gälla mellan parterna.
Avsiktsförklaringen syfte är att parterna ska verka för att nå en överenskommelse över ansvar och kostnader för genomförandet av aktuell åtgärd och
hur det framtida väghållningsansvaret/ansvar för infrastrukturen ska fördelas.
Parternas avsikt är att träffa avtal om medfinansiering och/eller samverkan
enligt de huvudprinciper som framgår i avsiktsförklaringen.
E22 genom Bergkvara är en av de återstående flaskhalsarna i Kalmar län och
på E22 som helhet. Flera utredning, senast Åtgärdsvalsstudie från 2015, har
visat på behov av en ny dragning av E22 och att åtgärder i befintlig sträcka inte
ger önskvärda förbättringar. Även i den regionala transportplanen för Kalmar
län omnämns E22 på sträckan, som ingår i ”Ostkuststråket” att den har en
viktig funktion på internationell, mellanregional, regional samt lokal nivå. Den
nuvarande sträckningen löper rakt genom Bergkvara samhälle med stora
barriäreffekter och tidsförluster som följd.
Yttrande från samhällsbyggnadschef Martin Storm:
Ombyggnad/anpassning av befintligt statligt vägnät bedöms inte att medföra
extra investeringskostnader utan vägen tas över som den är. Driftkostnaderna
kommer att öka något på marginalen. Inge förändring i organisationen.
Arbetsutskottet beslutar 2017-03-07:
att uppdra åt ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att teckna avsiktsförklaring
– för E22 förbi Bergkvara,
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende uppdrag åt ordförande Henrik
Nilsson Bokor, S att teckna en avsiktsförklaring – för E22 förbi Bergkvara.
----Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 72/17
AU § 86/17
17/KS0060
Fortsatt gemensamt arbete med Vård- och omsorgscollege (VOcollege) i Kalmar län
Ärendebeskrivning
Vid årsskiftet 2014/2015 inleds en samverkan mellan samtliga Kalmar läns
kommuner, Landstinget i Kalmar län, Kommunal Sydost och Kalmarsunds
Gymnasieförbund för att under kommande tre år gemensamt finansiera arbetet
med att inrätta en vård- och omsorgscollege i Kalmar län.
Syftet med detta har varit att ”genom samverkan skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna erbjuda en vård- och omsorg av högsta kvalitet i livets
alla skeden, idag och i framtiden”. Under 2016 har ett regionalt samt två lokala
vård- och omsorgscollege bildats och blivit certifierade. Arbetet ligger cirka 1,5
år före tidsplanen.
I november 2017 löper nuvarande avtal om finansiering ut. Den regionala
styrgruppen för vård- och omsorgscollege Kalmar län har med utgångspunkt i
tidigare upprättat samverkansavtal arbetet med att ta fram ett förslag till nytt
avtal gällande finansiering efter november 2017. I nuvarande avtal står
Landstinget, Regionförbundet och länets kommuner för vardera en tredjedel
av finansieringen.
Förslag är att kommunerna efter november 2917 tillsammans med Landstinget
finansierar arbetet med vård- och omsorgscollege. Finansieringsparterna åtar
sig att säkerställa en finansiering VO-college med en årlig budget på 900 tkr
under fem år. För Torsås kommun innebär det 36 604 kronor (folkmängd
6 968) årligen.
Nytt avtal avser en femårsperiod med start från 2017-12-01.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-21 kommunstyrelsen besluta:
att godkänna förslag till avtal om fortsatt finansiering av vård- och omsorgscollege Kalmar län.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag till avtal om fortsatt finansiering av vård- och omsorgscollege Kalmar län.
----Sändlista
Västerviks kommun
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 73/17
AU § 61/17
AU § 8/17
16/KS0178
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens
långsiktiga ekonomiska planering
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om
kommunstyrelsen har en ändamålsenligt långsiktig ekonomisk planering med
tillräcklig intern kontroll. Granskningen ligger inom den av revisorernas
beslutade revisionsplan.
PwC revisionella bedömning










Det finns en ekonomisk flerårsplanering som uppfyller kraven i
kommunallagen på budgetår och två planeringsår.
Till viss del genomförs känslighetsanalyser för att skapahandlingsberedskap
i samband med upprättande av budget 2017.
Kopplingen mellan en långsiktig ekonomisk planering och andra strategiska
styrdokument är svag.
Kopplingen mellan en långsiktig ekonomisk planering och bedömt
investeringsbehov är under utveckling och med framtagandet av
investeringsbehovet under en femårsperiod. Investeringsplanering bör även
omfatta en översiktlig uppskattning av påverkan på driftbudgeten avseende
drift-/samt kapitalkostnader.
Det finns tydliga och väl underbyggda finansiella mål som stödjer en
långsiktig ekonomisk planering.
Det är en svag koppling mellan de resultatöverskott som budgeteras och de
långsiktiga finansiella målen. I budgetdokumentet saknas en beskrivning av
hur budget- och planåren påverkar möjligheterna att uppfylla de långsiktiga
finansiella målen.
Instämmer i behovet att utarbeta nya ägardirektiv för bolagen med
tydligare finansiella riktlinjer.

Svar önskas från kommunstyrelsen senast 2017-03-27 med redogörelse för
åtgärder med anledning av rapporten.
Arbetsutskottet beslutar 2017-01-17:
att uppdra åt ekonomichef Thomas Danielsson att upprätta ett svar på
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens långsiktiga
ekonomiska planering.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 73/17, Revisionsrapport – Granskning av
kommunstyrelsens långsiktiga ekonomiska planering
Arbetsutskottets behandling 2017-03-07
Yttrande från ekonomichef Thomas Danielsson;
Underhållsskuld
I rapporten bedöms att det föreligger en underhållsskuld i helägt dotterbolag
och att hänsyn bör tas så att hänsyn till investeringar i skattefinansierad
verksamhet i helägt dotterbolag kopplas starkare och tydligare i kommunens
budgetdokument.
I de nya ägardirektiven som är under behandling ställs tydligare krav på
redovisning av dotterbolagen om redovisning av underhållsplaner. Planen skall
innehålla ett perspektiv om 3 år där första året skall detaljplaneras. I ägardirektiven finns även beskrivet kravet på hur information om projekten skall
redovisas, att amorteringsplan skall upprättas samt avkastningskrav och
soliditetsmått.
Så genom ägardirektiven kommer det att skapas en starkare koppling och
uppföljning gentemot kommunen. Däremot är bolagen i ett nettoinvesteringsskede så de finansierar sina investeringar med lånade medel och har en väldigt
låg självfinansieringsgrad, och de överskottsmedel som skapas används för att
amortera ner låneskulden.
Investeringars påverkan på driftsbudgeten
Den investeringsplanering som görs utgår från det gemensamma låneutrymmet
som finns hos Kommuninvest, där den långsiktiga planeringen ligger till grund
för prioriteringar av investeringar inom givet utrymme.
Innan en investering beslutas har det beräknats en driftkostnadspåverkan för
kommunen, där riktlinjer för bolagen tagits fram för att beräkna de olika
parametrarna för att korrekt kalkylering och därigenom kostnadspåverkan skall
vara känd hos beställaren. Därigenom skall ramförändringen kunna beräknas
och framställas i budgetprocessen innan investeringen påbörjas.
Svag koppling mellan resultatöverskott och långsiktiga finansiella målen
Det finns ett beslut om att hantera ekonomiska överskott via RUR, resultatsutjämningsreserv som skall skrivas om i beskrivningen av hur nyttjandet skall
ske i riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. Den reserv som skapas
under de goda resultatmässiga åren är ett ingångsvärde i kommande budgetprocesser.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 73/17, Revisionsrapport – Granskning av
kommunstyrelsens långsiktiga ekonomiska planering
Denna omskrivning av riktlinjerna och utnyttjandet kommer att kunna
användas första gången i budgetprocessen för budget 2018. Därigenom skapas
en starkare koppling mellan resultatöverskott och budgetprocess.
Bedömning mot kontrollmål
Kontrollmålen bedöms i de flesta fallen som delvis uppfyllda och kommer
stärkas genom tidigare nämnda förändringar i ägardirektiv och omskrivningen
av riktlinjer.
Det kontrollmål som anses icke uppfyllt är koppling mellan långsiktig
ekonomisk planering och andra strategiska dokument.
Ett arbete pågår med översiktsplanen samt framtagandet av en programplan
för bostadsförsörjning och därtill en plan över kulturminnesvården.
De kontrollmål som anges delvis uppfyllda i rapporten är områden som det
arbetats med och som gör att vi kommer att vara i ett bättre läge vid nästa
avstämning och som kommer ingå i budgetprocessen 2018, men som hela
tiden kräver sin uppmärksamhet och förändring över tid.
Det finns även synpunkter på att kommunen behöver ta ett högre
koncernperspektiv. Genom att i ägardirektivet fastställa finansiella mål kan
uppföljning ske i delägda dotterbolag. Även skapandet av en kommunkoncern
kräver tydliga finansiella mål och uppföljning, och ytterligare en ny- och
omskrivning av ägardirektiven.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta:
att ordförande i revisionen redovisar rapporten i kommunfullmäktige i samband med redovisning av svaret från kommunstyrelsen.
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens långsiktiga
ekonomiska planering samt
att godkänna ekonomichefens svar, på revisionsrapporten.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 73/17, Revisionsrapport – Granskning av
kommunstyrelsens långsiktiga ekonomiska planering
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att notera revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens långsiktiga
ekonomiska planering samt
att godkänna ekonomichefens svar, på revisionsrapporten.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 74/17
AU § 62/17
16/KS0173
Revisionsrapport – Granskning av kvalitet inom äldreomsorgen
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om socialnämnden
säkerställt en ändamålsenlig verksamhet med god kvalitet inom äldreomsorgen.
Granskningen ligger inom den av revisorernas beslutade revisionsplan.
PwC:s sammanfattning och revisionella bedömning
Bedömer att socialnämnden endast delvis har säkerställt en ändamålsenlig
verksamhet med god kvalitet inom äldreomsorgen då det finns brister och
områden som behöver utvecklas. Resultat från kvalitetsindikatorer visar inte
tillräckligt att verksamheten bedrivs med en god kvalitet. Bedömning grundas
på den avstämning av kontrollmål som gjorts.
Kontrollmål;






Det finns ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som omfattar
kvalitetsmål för äldreomsorgen. Ej uppfyllt.
Det sker ett utvecklingsarbete inom äldreomsorgen som leder till ökad
kvalitet. Delvis uppfyllt.
Resultat från kvalitetsindikatorer visar att verksamheten bedrivs med en
god kvalitet. Delvis uppfyllt.
Nämndens uppföljning av verksamheten är tillräcklig. Delvis uppfyllt.
Det sker en tillräcklig återrapportering till nämnd. Uppfyllt.

Svar önskas från socialnämnden senast 2017-02-28 med redogörelse för
åtgärder med anledning av rapporten.
Arbetsutskottets behandling 2017-03-07
Svar på revisionsrapport - Granskning av kvalitet inom äldreomsorgen
När det gäller kvalitetsmål utifrån Socialnämndens Vård-och omsorgsplan
2016-2019 så var inte målen nedbrutna på verksamhetsnivå. I verksamhetsplanen för 2017 så finns nedbrutna mål för respektive enhet.
Arbetet med Kvalitet och Ledningsystemetet har pågått länge men var inte
klart vid tillsynen, det saknades rutiner inom olika områden. Under 2016 har
arbetet prioriterats, vi har ett krav från Inspektionen för vård och omsorg att
vara klara med ledningssystemet i januari 2017 vilket är uppfyllt.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 74/17, Revisionsrapport – Granskning av kvalitet
inom äldreomsorgen
Cheferna ska under våren implementera kvalitet- och ledningssystemet på sina
enheter. Information ska även ske vid nyanställning av personal.
När det gäller avsaknad av grundläggande rutiner i verksamheten som
kontaktman och genomförandeplan för att den enskilde ska kunna känna sig
delaktig och ha inflytande på sina insatser i hemtjänsten så finns det som ett
mål. Att öka erbjudandet av sociala aktiviteter på våra särskilda boende utifrån
den enskildes önskemål finns också som ett mål. Detta ska ske med hjälp av
genomförandeplanen.
Regelbundna teamträffar samt regelbundna träffar med demenssköterska från
primärvården för respektive hemtjänstområde.
Att arbeta riskförebyggande med Senior Alert finns också som ett nedbrutet
mål på enhetsnivå för 2017.
När det gäller arbetet med avvikelser och egenkontroll med bristande
återkoppling så behövs även detta ses över. Rutinen som finns måste
implementeras där det finns en ansvarsfördelning.
De nya målen för verksamheten som brutits ner på enhetsnivå ska följas
kontinuerligt via ett årshjul/egenkontroll för att få en överblick på kvaliteten i
verksamheten. Där ska ingå hur många som har fått en kontaktman, fått en
genomförandeplan inom tidsramen, uppföljning av genomförandeplanen enligt
rutinen, riskbedömning utförd utifrån riktlinjen.
Implementeringen av kvalitet och ledningssystem sprids enligt planen .
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta:
att ordförande i revisionen redovisar rapporten i kommunfullmäktige i samband med redovisning av svaret från socialnämnden.
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera revisionsrapport – Granskning av kvalitet inom äldreomsorgen samt
att notera socialnämndens svar, på revisionsrapporten.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 74/17, Revisionsrapport – Granskning av kvalitet
inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att notera revisionsrapport – Granskning av kvalitet inom äldreomsorgen samt
att notera socialnämndens svar, på revisionsrapporten.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 75/17
AU § 63/17
17/KS0014
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och
med 2017-02-28
Ärendebeskrivning
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med
2017-02-28.
1. Bergkvara centrum, 13/KS0075, Lilian Kronmar och Nils-Olof Petersson,
Torsås.
2. Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot centrum, 14/KS0029,
Margareta Kus, Torsås.
3. Muddring i Bergkvara småbåtshamn, 16/KS0017, Leif Lindberg,
Bergkvara.
4. Skapa ett attraktivt kulturcentrum i Torsås, 16/KS0044, Christina
Kronmar, Torsås.
5. Tillväxt/jobb/inflyttning, 16/KS0062, Ulf Bitte Appelqvist, Torsås.
6. Öka bemanning inom hemtjänst och äldreboenden, 16/KS0101, Ulf-Peter
Rosenblad, Torsås.
7. Vandringsleden, Ragnabo, 17/KS0048, Vandrare på leden.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med
2017-02-28.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med
2017-02-28.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 76/17
AU § 64/17
17/KS0015
Redovisning av motioner under handläggning till och med
2017-02-28
Ärendebeskrivning
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med
2017-02-28.
1. Rabatt för pendlare, 15/KS0076, Lisa Bondesson, C.
2. Gullabo förskola, 15/KS0200, Eva-Kristina Berg, Frida Portin, Tony
Schäfer, C.
3. Snabbt och stabilt bredband, 15/KS0252, Frida Portin, C.
4. Hållplats Söderåkra – Kustbussen, linje 500 (Kalmar – Karlskrona),
16/KS0032, Christofer Johansson, Marcus Johansson, Elsie Ludwig, C.
5. Bygg för äldre, 16/KS0047, Margareta Ohlin, Johan Petersson, L.
6. Bygg för LSS, 16/KS0048, Margareta Ohlin, Johan Petersson, L.
7. Nyttja kommunens lokaler, 16/KS0106, Sverigedemokraterna.
8. Vattenförsörjning, 16/KS0155, Nils Gustling, Lisa Bondesson, C.
9. Åldersbedömning av ensamkommande barn, 16/KS0164, Martin
Kirchberg, Janita Kirchberg, SD.
10. Policy för förtroendevaldas verksamhetsbesök, 16/KS0165, Martin
Kirchberg, Janita Kirchberg, SD.
11. Badplatser i Torsås kommun, 16/KS0167, Lisa Bondesson, C.
12. Delade turer, 16/KS0168, Frida Portin, C.
13. Sahara, 16/KS0169, Christofer Johansson, C.
14. Renovering av stationshuset i Bergkvara, 16/KS0175, Per Olov Karlsson,
Janita Kirchberg, SD.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med
2017-02-28.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med
2017-02-28.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 77/17
AU § 65/17
KF § 56/13
Medborgarförslag – Bergkvara centrum

13/KS0075

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag föreligger från Lilian Kronmar Olsson och Nils-Olof
Petersson gällande Bergkvara centrum.
Förslag föreligger att kontraktet med hyresgästen av gatuköket sägs upp samt
att man rensar upp hela objektet från platsen.
Man ska även ta kontakt med de övriga fastighetsägarna och ta upp problemet
med hur det ser ut på deras grönytor med mera.
Kommunfullmäktige beslutar 2013-04-15:
att överlämna medborgarförslaget – Bergkvara centrum till kommunstyrelsen
för beredning. Därefter åter till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets behandling 2017-03-07
Yttrande från kommunchef Håkan Petersson:
Arrendeavtalet med ägaren till före detta gatuköket är prövat i juridisk instans
och innehåller därvid flera juridiska spörsmål som gör att en uppsägning inte
bedöms som en framkomlig väg. Saken rörande den sanitära påverkan som
nämns i förslaget så är detta ett ärende hos kommunens samhällsbyggnadsförvaltning att vidta de sanktioner som är lämpliga och möjliga i sammanhanget. Kontakter är tagna med fastighetsägare och näringsidkare i området
men det finns inte möjlighet för en kommun att påtvinga förvaltning eller
överta förvaltning av annans mark utan markägaren eller tomträttshavarens
initiativ.
Sedan tiden då medborgarförslaget ställs har kommunen förvärvat fastigheten
Lövsångaren 6 bland annat i syfte att skapa handlingsförutsättning i området
samt även utreda möjligheten av en flytt av den kommunala turistbyrån. Med
utgångspunkt enligt ovan och med anledning av den tid som förflutit sedan
medborgarförslaget sällts så är inte situationen i Bergkvara centrum vad den
var våren 2013.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 77/17, Medborgarförslag – Bergkvara centrum
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att avslå medborgarförslaget – Bergkvara centrum med hänvisning till
kommunchefens yttrande,
att medborgarförslaget härmed anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att avslå medborgarförslaget – Bergkvara centrum med hänvisning till
kommunchefens yttrande,
att medborgarförslaget härmed anses besvarad.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 45 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 78/17
AU § 66/17
AU § 76/16
KF § 15/16
16/KS0017
Medborgarförslag – Muddring i Bergkvara småbåtshamn
Ärendebeskrivning
Leif Lindberg, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun
muddrar för att möjliggöra ytterligare båtplatser i gamla småbåtshamnen.
Att skapa nya båtplatser för att täcka behovet kan bättre och till mycket lägre
pris skapas på annan plats i närområdet.
Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-15:
att överlämna medborgarförslaget – Muddring i Bergkvara småbåtshamn till
kommunstyrelsen för beredning.
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08:
att överlämna medborgarförslaget – Muddring i Bergkvara småbåtshamn till
bygg- och miljönämnden för beredning.
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets behandling 2017-03-07
Bygg- och miljönämnden antar förslag till yttrande 2017-02-15 § 10;
Kan man motivera dumpning av muddermassor från småbåtshamnen i sundet
genom att göra ekologisk kompensationsåtgärder?
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 78/17, Medborgarförslag – Muddring i Bergkvara
småbåtshamn
Kompensationsåtgärd brukar ofta vara utformad så att ett oundvikligt ökat
utsläpp kompenseras med att utsläppet minskas någon annanstans där åtgärder
är möjliga att vidta, eller skyddsvärd mark som tas i anspråk ersätts genom att
en liknande biotop skapas på annan plats.
I lagstiftningen finns begreppet främst, i samband med påverkan på till
exempel Natura 2000-områden eller miljökvalitetsnormer.
Naturvårdsverket har nyligen tagit fram en handledning vad gäller ekologisk
kompensation. Denna handledning baseras på en prövning i två steg. Först
prövas om verksamheten är tillåtlig enligt miljölagstiftningen. Om den är det
men ändå orsakar viss påverkan som kan undvikas kan i ett andra steg
möjligheten till ekologisk kompensation diskuteras.
I detta fall kommer det sannolikt inte bli något andra steg då halterna i
sedimenten högst troligen kommer bedömas vara för höga för att dumpning
ska kunna tillåtas. Det är framförallt med anledning av PAH och TBT. Praxis
har varit, finns även i nyligen publicerad dom, att tillåta halter upp till klass 5.
Halterna i sedimenten i Bergkvara av PAH överskrider dessa gränsvärden. Vad
gäller TBT har tidigare halter på 100-200 μg/kg TS godkänts vid dumpning.
Halterna i sedimenten i Bergkvara är i den storleksordningen.
Varje ärende bedöms var för sig.
Vid en eventuell dumpning ska kommunen vara tvungen att lägga stora
resurser på att undersöka bottenförhållandena vid det område kommunen
avser dumpa sedimenten. Framförallt måste det bevisas att botten utgöra av
ackumulationsbotten. Flora och fauna inom och runt området måste undersökas. Föroreningsförhållanden och sedimentets sammansättning vid bottnen i
övrigt måste undersökas för att kunna visa att dessa är likvärdiga med sammansättningen på de sediment som avses dumpas. Det krävs ytterligare arbete och
undersökningar om kommunen ska ansökan om dispens för dumpning. Med
tanke på halterna i sedimenten bedöms chanserna till att få en sådan dispens
som mycket liten.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att avslå medborgarförslaget – Muddring i Bergkvara småbåtshamn med
hänvisning till bygg- och miljönämndens yttrande,
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 78/17, Medborgarförslag – Muddring i Bergkvara
småbåtshamn
att medborgarförslaget härmed anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att avslå medborgarförslaget – Muddring i Bergkvara småbåtshamn med
hänvisning till bygg- och miljönämndens yttrande,
att medborgarförslaget härmed anses besvarad.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 79/17
AU § 68/17
AU § 18/17
KF § 118/16
KS § 215/16
KS § 197/16
AU § 200/16
AU § 81/16
KF § 20/16
Motion – Bygg för äldre

16/KS0047

Ärendebeskrivning
Margareta Ohlin, L och Johan Petersson, L efterhör i en motion att Torsås
kommun omedelbart inleder projektering av äldreboende, att en styrgrupp
utses med bland andra representanter för seniorerna samt att boendet avser
både bistånds- och icke bistånds-bedömda samt dementa.
Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-15:
att överlämna medborgarförslaget – Bygg för äldre till kommunstyrelsen för
beredning.
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08:
att överlämna medborgarförslaget – Bygg för äldre till socialnämnden för
beredning.
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 79/17, Motion – Bygg för äldre
Arbetsutskottets behandling 2016-08-09
Yttrande föreligger från socialchef Dan Sjöholm.
Ett arbete med Trygg hemgång planeras att påbörjas i höst. Trygg hemgång
syftar till att brukarna skall kunna komma direkt hem efter avslutad sjukhusvistelse utan att behöva utnyttja korttidsplats. Om detta arbete blir framgångsrikt kan förhoppningsvis någon av de nuvarande korttidsplatserna omvandlas
till platser för särskilt boende.
Sammanfattningsvis är det i nuläget svårt att enbart av ekonomiska skäl
motivera en utbyggnad av antalet platser för särskilt boende. Pågående arbete
kring hemtjänstkostnader samt Trygg hemgång bör dock följas upp och
utvärderas.
Socialnämnden beslutar 2016-06-16 § 95 att godkänna socialchefens yttrande
och överlämna det till kommunkansliet.
Arbetsutskottet beslutar 2016-08-09:
att inhämta pensionärsrådets synpunkter på socialnämndens svar på motionen
– Bygg för äldre.
föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta:
att avslå motion – Bygg för äldre med hänvisning till socialnämnden beslut och
socialchefens yttrande,
att motionen härmed anses besvarad.
Kommunstyrelsens behandling 2016-09-27
Ärendet utgår, inväntar Pensionärsrådets synpunkter på socialnämndens svar
på motionen – Bygg för äldre.
Kommunstyrelsens behandling 2016-10-18
Kommunala Pensionärsrådet KPR och Rådet för FunktionsHinderfrågor FRH
synpunkter 2016-09-14 § 34 på socialnämndens svar på motionen – Bygg för
äldre.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 79/17, Motion – Bygg för äldre



Förvaltningen ska lägga fokus på Trygg och Säker hemgång.
Se till att synpunkter på misstag som framkommit när det gäller nuvarande
trygghetsboende bör ses över/åtgärdas inför kommande byggnationer.

Kommunstyrelsen föreslår 2016-10-18 kommunfullmäktige
besluta:
att avslå motion – Bygg för äldre med hänvisning till socialnämnden beslut och
socialchefens yttrande samt, Kommunala Pensionärsrådet KPR och Rådet
för FunktionsHinderfrågor FRH synpunkter,
att motionen härmed anses besvarad.
Protokollsanteckning
Ledamot Johan Petersson, L lämnar en skriftlig protokollsanteckning.
Före detta socialchefen har delvis ändrat motionen till att handla om LSS och
inte som motionen är skriven att bygga för alla äldre som vill flytta till en
mindre lägenhet i till exempel Torsås och sälja sitt nuvarande boende som
oftast är för stort. Enligt många ungdomar som letar bostad så finns det tyvärr
inga ute till försäljning.
Kommunfullmäktiges behandling 2016-11-14
Yrkande, proposition och omröstning
Margareta Ohlin, L yrkar återremiss av motionen – Bygg för äldre.
Återremissens syfte;
1. att behandla yrkandet om nytt äldreboende utifrån ett bostadsmarknadsmässigt perspektiv samt utifrån att kategorier av äldre som vill flytta
hemifrån, inte bara biståndsbedömda eller dementa,
2. att behandla yrkandet om att utse en styrgrupp med bland andra
representanter för seniorerna,
3. att därefter hämta in ett nytt yttrande Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
och Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH), där dessa även får ta
ställning till motionen, inte bara till socialnämndens nya yttrande.
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 79/17, Motion – Bygg för äldre
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen
eller enligt Margareta Ohlin, L yrkande finner hon att kommunfullmäktige
beslutat att ärendet ska avgöras under kvällen varvid votering begärs.
Vid omröstning där ja = att ärendet ska avgöras under kvällen och nej = enligt
Margareta Ohlin, L yrkande avges 19 ja-röster och 12 nej-röster samt 2 avstod.
Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1.
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat återremittera ärendet till
kommunstyrelsen eftersom minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna
röstat på en återremittering.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 52 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 53 av 64

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 79/17, Motion – Bygg för äldre
Omröstningslista nummer 1
Ledamöter
Henrik Nilsson Bokor
Christofer Johansson
Martin Kirchberg
Ann-Britt Mårtensson
Maria Karlsson
Roland Swedestam
Per Olov Vickius
Mona Magnusson
Marcus Johansson
Christina Lönnqvist
Margareta Ohlin
Eva-Kristina Berg
Per-Olov Karlsson
Sören Bondesson
Sten Bondesson
Jill Jonsson
Staffan Kromnow
Janita Kirchberg
Åsa Haglund Rosenborg
Lars Sjöholm
Hans Larsson
Mats Olsson
Linda Eriksson
Kerstin Ahlberg
Kent Freij
Lena Gustafsson
Johan Petersson
Roger Isberg
Lisa Klasson
Susanne Rosén
Nicklas Thorlin
Jan-Olof Olsson
Ewy Svensson
Björn Petersson
Frida Portin

Par
ti
S
C
SD
S
C
S
SD
M
C
S
L
C
SD
S
C
S
M
SD
C
MP
S
KD
C
S
SD
V
L
S
C
S
SD
C
M
S
C

Ersättare

Ja

Avstår

X
X
X
X
X
X
Anders Palmér, M
Elsie Ludwig, C

X
X

-

X
X
X
X
X
X
X
X
Östen Barrdahl, C
X
X
X
X

X
X
-

-

X
X
X
Sven-Erik Tornéus, S
Bernt Nykvist, S

X
X
X
X
X
X

Nils Gustling, C
Agneta Eriksson, S
Summa

Fortsättning
Justerandes signaturer

Nej

Utdragsbestyrkande

X
19

12

X
2

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning § 79/17, Motion – Bygg för äldre
Kommunfullmäktige beslutar 2016-11-14:
att återremittera ärendet som en minoritetsåterremiss, till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets behandling 2017-03-07
Henrik Nilsson Bokor, S yttrande:
Det finns i dagsläge ingen kö till särskilt boende som kräver någon omedelbar
projektering av nytt boende. Kommunfullmäktige har uppdragit till bygg- och
miljönämnden, kommunstyrelsen och Torsås Bostads AB att planera för nya
bostäder.
I dagsläget renoveras och tillgänglighetsanpassas 24 lägenheter på Karlavägen i
Torsås och 8 lägenheter nyproduceras på Propsbacken i Bergkvara. För Torsås
bostadsmarknad är boende för äldre en viktig beståndsdel. Gruppen äldres
framtida behov av vård, omsorg och boende behöver utredas vidare.
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Torsås kommun är under framtagande.
Vidare skall en ny vård och omsorgsplan tas fram för kommunen och antas
under 2018. I vård och omsorgsplanen anges hur boende och omsorgen av de
äldre i kommunen skall utvecklas. I det arbetet skall medborgare involveras
som referensgrupp.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att avslå motion – Bygg för äldre med hänvisning till ordförande Henrik
Nilsson Bokors, S yttrande,
att motionen härmed anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att avslå motion – Bygg för äldre med hänvisning till ordförande Henrik
Nilsson Bokors, S yttrande,
att motionen härmed anses besvarad.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 80/17
AU § 71/17
Bildande av naturreservatet Värnanäs

17/KS0038

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till beslut och skötselplan för det
planerade naturreservatet Värnanäs i Kalmar län.
Torsås kommun har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Synpunkter bör vara
Länsstyrelsen tillhanda senast 2017-03-17.
Arbetsutskottet beslutar 2017-03-07:
att avstå från att lämna några synpunkter,
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende bildande av naturreservatet
Värnanäs.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 81/17
AU § 73/17
17/KS0058
Remissvar rörande SOU 2016:77, En gymnasieutbildning för alla
Ärendebeskrivning
Utredningen är på 900 sidor och finns på:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2016/10sou-201577/
Torsås kommun är ingen remissinstans men ett remissvar föreligger från rektor
på Korrespondensgymnasiet Johanna Fors. Se aktbilaga.
Rapporten från utredningen syftar till att ge förslag som ska kunna öka andelen
unga som påbörjar och fullföljer en gymnasieutbildning. Torsås kommun har
valt att skicka ett remissvar eftersom kommunen genom sin distansutbildning
på Korrespondensgymnasiet har stor erfarenhet av den grupp unga som ligger i
riskzonen för studiebrott.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta:
att ställa sig bakom och godkänna remissvar rörande SOU 2016:77, En
gymnasieutbildning för alla.
Kommunstyrelsen beslutar:
att ställa sig bakom och godkänna remissvar rörande SOU 2016:77, En
gymnasieutbildning för alla.
----Sändlista
Rektor på Korrespondensgymnasiet Johanna Fors

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 82/19
AU § 89/17
AU § 70/17
AU § 50/17
17/KS0006
Utvärdering, Säkerhetsfråga avseende kommunhusen
Ärendebeskrivning
Ledamot Mona Magnusson, M lyfter frågan angående säkerheten i nya
kommunhuset. Vid flera tillfälle den senaste tiden har det försvunnit en hel del
material från trapphuset på bottenvåningen i nya kommunhuset.
Arbetsutskottet beslutar 2017-02-07:
att uppdra åt kommunchefen att hitta en lösning för att öka säkerheten i nya
kommunhuset,
att ärendet återkopplas i arbetsutskottet 2017-03-07.
Arbetsutskottets behandling 2017-03-07
Med anledning av den vidlyftiga tillgängligheten till ”nya kommunhuset”, ett
ökat flöde besökande personer som av olika anledningar rör sig i huset, har
känslan av otrygghet ökat för våra arbetskamrater verksamma i huset.
Med anledning av detta så kommer det under två veckor, med början onsdagen
den 27 februari 2017 genomföras ett förslag till möjlig lösning. Den lösning
kräver ett annat arbetssätt kanske kan uppfattas som arbetsstörande och
kanske något besvärande. Denna förändring av arbetssätt måste göras till
förmån för våra arbetskamraters säkerhet.
Från och med den 27 februari 2017 klockan. 08.00 och framåt kommer dörren
till ”nya kommunhuset” att vara låst. Det kommer att finnas skylt på dörren
som talar om att besökande hänvisas till receptionen i kommunledningskontoret. Vidare så måste tjänstepersoner i huset gå ner och möta sina
respektive besök vid ytterdörren.
Försöket kommer att utvärderas efter två veckor.
I samband med detta kommer det att uppföras en vägg samt en dörr i
kommunledningskontorets reception för att ingen ska kunna komma direkt in i
trapphuset.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 57 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

Fortsättning 82/17, Säkerhetsfråga avseende kommunhusen
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta:
att notera informationen, avseende säkerheten i nya kommunhuset.
Arbetsutskottets behandling 2017-03-21
Försöket med att stänga nya kommunhuset har pågått i snart tre veckor. Efter
två veckors stängning har personalchef Isak Högelius utvärderat försöket
tillsammans med berörd personal i receptionen i kommunledningskontoret
samt med IFO-chef Alexander Louhichi.
Berörda medarbetare har inte upplevt några större problem under försöksperioden förutom att trycket i receptionen har ökat. IFO upplever att
samarbetet med receptionspersonalen har varit bra.
Som en säkerhetsåtgärd har det alltid varit dubbelbemanning i receptionen,
vilket har underlättat för personalen då trycket av fler besökande har ökat.
Det har också gjorts en risk- och konsekvensanalys tillsammans med medarbetare på personalavdelningen, IFO samt facklig representant där vissa
förebyggande åtgärder har hanterats.
Om nya kommunhuset skall vara stängt framöver behövs det en del frågor
som behöver hanteras skyndsamt:




Ny skiljevägg med dörr monteras i receptionen.
En glasavskiljare på receptionsdisken sätts upp.
Förtydligande information till medarbetare avseende besökare till nya
kommunhuset.

Arbetsutskottet föreslår 2017-03-21 kommunstyrelsen besluta:
att notera redovisad utvärdering, avseende säkerheten i kommunhuset.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera redovisad utvärdering, avseende säkerheten i kommunhuset.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 58 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 83/17
AU § 90/17
Rivning av kopparnätet

17/KS0006

Ärendebeskrivning
Alltfler i vårt land nås av brevet från Telia som meddelar att de ersätter det
gamla nätet med framtidens nät. Det finns en grupp som drabbas hårt och som
kommer att stå helt utan möjlighet att kommunicera via telefonnätet och det är
de el- och strålningskänsliga som har svårt att vara i närheten av trådlös teknik.
I Kalmar län finns strax under 100 medlemmar, fördelade på olika kommuner.
Ordförande Gunilla Nyberg Oskarsson genom Elöverkänsligas förening i
Kalmar län vill i en skrivelse daterad 2017-03-06 att Torsås kommun tar sitt
samhälleliga ansvar och säkerställer alla kommunmedborgares rätt att
kommunicera med sin omvärld via telefon och att få tillgång till samhällsinformation via internet.
Enligt SPS (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) har alla rätt till
telefoni där de bor.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-21 kommunstyrelsen besluta:
att notera inkommen skrivelse daterad 2017-03-06 från Elöverkänsligas
Förening i Kalmar län.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera inkommen skrivelse daterad 2017-03-06 från Elöverkänsligas
Förening i Kalmar län.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 59 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 84/17
AU § 91/17
Skrivelse avseende offentlighetskrav

17/KS0006

Ärendebeskrivning
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås har i en skrivelse daterad 2017-03-08 ställt en
fråga till kommunstyrelsen avseende varför inte kallelser och protokoll finns på
Torsås kommuns hemsida när det gäller facknämnderna.
När det gäller kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott fungerar det.
Bildningsnämnden och bildningsnämndens arbetsutskott har bättrat sig men
fortfarande saknas kallelser och protokoll från socialnämnden, bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden.
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-21 kommunstyrelsen besluta:
att uppmana samtliga nämnder att lägga ut samtliga kallelser och justerade
protokoll på kommunens hemsida.
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppmana samtliga nämnder att lägga ut samtliga kallelser och justerade
protokoll på kommunens hemsida.
----Sändlista
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 60 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 85/17
AU § 74/17
17/KS0052
Delgivningsärende från Kalmarsunds Gymnasieförbund
Ärendebeskrivning
Ledamöterna delges från Kalmarsunds Gymnasieförbund:



Beslut 2017-02-01 § 1 avseende revidering av sammanträdesplan för
styrelsen 2017.
Beslut 2017-02-23 § 10, remissvar – betänkandet Det stämmer! Ökad
transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66).

Arbetsutskottet föreslår 2017-03-07 kommunstyrelsen besluta:
att notera redovisade delgivningar från Kalmarsunds Gymnasieförbund samt
att delge bildningsnämnden, beslut 2017-02-23 § 10, remissvar – betänkandet
Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66).
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera redovisade delgivningar från Kalmarsunds Gymnasieförbund samt
att delge bildningsnämnden, beslut 2017-02-23 § 10, remissvar – betänkandet
Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66).
----Sändlista
Bildningsnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 61 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 86/17
Kommunledningen informerar
Ärendebeskrivning
Kommunchef Håkan Petersson informerar om:





Företagsbesök 2017-05-30.
Samhällsbyggnadschef.
Projekt kommunhusen.
IP-Only, utskick.

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

17/KS0004

Sid 62 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 87/17
Anmälan om beslut

17/KS0016

Ärendebeskrivning
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2017-03-07, 2017-03-21, 2017-03-23, Centrala
Ledningsgruppen 2017-01-12, 2017-02-09.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna, anmälan.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 63 av 64

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-28

KS § 88/19
17/KS0074
Ansökningar om avbetalning anslutningsavgift VA
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Thomas Danielsson föredrar ärendet.
Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas
på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio (10) år, om avgiften uppgår
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar
säkerhet ställs.
Enligt riktlinjer avseende ärenden om anstånd med erläggande av anslutningsavgift för Va-anläggning (kommunfullmäktige § 54/13) kan kommunstyrelsen
bevilja anstånd med betalning av anslutningsavgiften utifrån en fastighets
bärkraft och andra omständigheter.
Nedanstående två ansökningar gäller avbetalning av anslutningsavgift:
A Fastighet inom Grisbäck, 150 000 kronor
B Fastighet inom Gata, 150 000 kronor
För samtliga ägare finns beslut från Swedbank.
Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja ansökningarna A - B avbetalning för kommunal VA fördelat på tio
(10) år. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen (referensränta +2 procent),
Anstånden förfaller till betalning i sin helhet när hela eller del av fastigheten
övergår till ny arrendator respektive till annan ägare.
----Sändlista
Berörda fastighetsägare
Ekonomikontoret
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 64 av 64

