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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Plats och tid

Räddningsstationen i Torsås, 2017-09-26, 13.00 – 16.00

Beslutande

Henrik Nilsson Bokor, S ordförande
Roland Swedestam, S
Susanne Rosén, S
Lena Gustafsson, V
Mona Magnusson, M §§ 194 - 208
Johan Petersson, L
Sten Bondesson, C
Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C
Christofer Johansson, C
Janita Kirchberg, SD tjänstgörande ersättare för Martin Kirchberg, SD
Kent Freij, SD

Övriga deltagande

Håkan Petersson, kommunchef
Yvonne Nilsson, sekreterare
Se närvarolista

Utses att justera

Kent Freij, SD

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-09-27

Underskrifter

Sekreterare
Ordförande

Paragrafer 194 - 212
..............................................................................................................
Paragrafer
Yvonne Nilsson

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

Justerande

Kent Freij

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-26

Datum för anslags
uppsättande

2017-09-27

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2017-10-19

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Närvarolista
Thomas Danielsson, ekonomichef
Lena Sjöstrand, tillförordnad socialchef
Lena Sandgren Swartz, bildningschef
Chatarina Holmberg, samhällsbyggnadschef
Mathilda Rainford, HR-specialist
Annika Persson Åberg, klimat- och energisamordnare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarande §
194
194
194
194
195
196

Sid 2 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 194 - 212
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211
§ 212

Justerandes signaturer

Aktuell information från respektive nämnd
Projekt 4 ESS
Skrivelse gällande offentliga laddstationer i Torsås kommun
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2017-08-31
Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande under augusti
2017
Redovisning delegationsbeslut, anställningsbevis juni, september
2017
Komplettering, dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
Revidering av policy för officiell flaggning i Torsås kommun
Ansökan om markförvärv i Övraby
Arbetsmiljöärende, IT-huset
Fastigheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
Medborgarförslag – Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot
centrum
Motion – Delade turer
Exploatering och ny detaljplan gällande Torshammar
Kommunledningen informerar
Erbjudan om samverkan mellan Nybro, Emmaboda och Torsås
kommuner att införa, tillämpa och förverkliga dataskyddsförordningen
Anmälan beslut, Arbetsutskottet 2017-06-13, 2017-08-15,
Personalutskottet 2017-08-24
Samråd för Regional transportplan för Kalmar län 2018 – 2029
Styrgrupp, Funktionshinderpolitisk plan

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 194/17
17/KS0021
Aktuell information från respektive nämnd augusti 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. Kommunstyrelsens utfall augusti 2017, 65,4 procent.
2. Inga volymförändringar.
3. Samarbetsavtal fiber, Torshammar – uppdrag, Diskussion med Södra,
Bostadsförsörjningsprogram, Personbilsmäklare, Bostadsbyggande,
Utvärdering måluppföljning, Uppstart verksamhetsplan.
4. -Socialchef Lena Sjöstrand
1.
2.
3.
4.

Socialnämndens utfall augusti 2017, 69,0 procent.
Placeringar IFO, Hemtjänsttid, Särskilt boende.
IVO, Hasselbacken, Hemtjänst.
--

Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg
1. Bygg- och miljönämndens utfall augusti 2017, 47,0 procent.
2. Fysisk och teknisk planering, Hälsoskydd, Miljöprojekt kustmiljö,
Bostadsanpassningsbidrag.
3. Bostadsförsörjningsprogram, Utvärdera arbetssätt med enskilda avlopp,
Statliga utredningar.
4. -Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Fortsättning § 194/17, Aktuell information från respektive nämnd
juni 2017
Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg
1. Tekniska nämndens utfall augusti 2017, skattefinansierad verksamhet 66,5
procent, Avgiftsfinansierad verksamhet riktmärke 66,7 procent..
2. Kontrollverksamhet samt REV-avtal vid fiberläggning, VA-planen, Ökade
administrativa arbetsuppgifter.
3. Anbud verksamhetsområde Kvilla, Gång- och cykelväg Karlskronavägen,
Industritomt.
4. -Bildningschef Lena Sandgren Swartz
1. Bildningsnämndens utfall augusti 2017, 63,1 procent.
2. Inga större volymförändringar.
3. Gullaboutvärdering, Digital journalsystem, Socialnämndenbildningsnämnden projekt, Konst runt, George Riedel konsert, Fyra
stängningsdagar på förskolan.
4. -Kommunstyrelsen beslutar:
att notera informationen från förvaltningscheferna avseende budget och pågående händelser i respektive nämnd, augusti 2017.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 195/17
17/KS0129
Projekt 4 ESS Smart Samverkan i Småland Sydost
Ärendebeskrivning
HR-specialist Mathilda Rainford informerar om projektet 4 ESS.
Smart Samverkan i Småland Sydost (4 ESS) är ett projekt finansierat av
Europeiska socialfonden. Projektet arbetar för minskad sjukfrånvaro och
ohälsa med fokus på psykisk ohälsa och diffus smärtproblematik. Målgruppen
för projektet är anställda i Ljungby, Torsås och Vimmerby kommun.
Bakgrunden till projektet är den ökade sjukfrånvaron hos kommunanställda.
Syftet är att genom preventivt arbete förebygga ohälsa hos kommunens
anställda och utveckla en god struktur för att tidigt identifiera tecken på ohälsa.
Detta ska i sin tur minska antalet sjukskrivningar.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera informationen gällande projektet 4 ESS.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 196/17
AU § 220/17
AU § 16/16
15/KS0245
Skrivelse gällande offentliga laddstationer i Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Jan-Erik Persson och Ernie Lennartsson för Torsås Naturskyddsförening har
kommit in med en skrivelse daterad 2015-11-30 gällande offentliga
laddstationer i Torsås kommun.
Idag förefaller det inte finnas en enda offentligt laddstation i Torsås kommun,
naturligtvis ohållbart i nuvarande situation. Därför föreslås att kommunen
skyndsamt tar initiativ i frågan om nämnda infrastruktur.
Naturskyddsföreningen är behjälplig med passande insatser.
Arbetsutskottet beslutar 2016-01-19:
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag till svar på inlämnad
skrivelse gällande offentliga laddstationer i Torsås kommun.
Arbetsutskottets beredning 2017-09-05
Kommunchef Håkan Petersson och Klimat- och energisamordnare
Annika Persson Åbergs svar daterat 2017-08-28 på skrivelsen:
Torsås kommun har som mål att bli fossilfritt till 2030.
Laddinfrastrukturen för eldrift är ett sätt att minska koldioxidutsläppen från
transportsystemet.
Ägare av en elbil har inte samma behov som en ägare av bil med förbränningsmotor. Den främsta laddningen av elbil sker i hemmet när ägaren inte är behov
av bilen, samtidigt som räckvidden kraftigt har ökat för elbilen. I dagsläget
finns det ladd hybridbilar som klarar upp till 5 mil på en full laddning samt rena
elbilar som klarar räckvidder på en laddning upp till 50 mil. Infrastruktur för
elbilsdrift behöver byggas ut för de boende som saknar tillgång till eget eluttag,
arbetspendlare samt till stödladdning för besökare i kommunen.
Torsås kommun har ansökt om pengar från Klimatklivet, det är ett stöd från
Naturvårdsverket för att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till ett
fossilfritt Sverige 2050.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Fortsättning § 196/17, Skrivelse gällande offentliga laddstationer
i Torsås kommun
Kommunen har ansökt om att bygga ut laddinfrastrukturen med 11 laddstationer varav en är snabbladdare. Dessa ska vara på plats innan 2018 är slut.
Laddstationerna ska vara utspridda i kommunen och kommer att täcka upp
behovet för de som stannar på samma plats en längre tid eller väljer att
stödladda för att ta sig vidare till nästa destination. En snabbladdare som fyller
upp bilens batteri på ca 30 minuter, kräver ett samarbete med kommunens
näringsliv för att få till. Denna kontakt ska tas snarast för att se om intresset
för att få till en snabbladdare i kommunen finns.
När laddinfrastrukturen finns på plats finns det mycket att göra för att få
kommunens invånare att inse att elbilen är ett alternativ även för en Torsås bo.
Samt att marknadsföra kommunen som elbilsvänlig. Kommunen har
uppdraget att informera, men kommunen kan behöva hjälp med att sprida
informationen och hitta ambassadörer som ser till att förändringen till en
fossilfri kommun kan ske.
Förslag till beslut
- att anta förslaget svar på inkommen skrivelse såsom sitt eget.
- att härmed anse skrivelsen som besvarad.
Arbetsutskottet föreslår 2017-09-06 kommunstyrelsen besluta:
att ställa sig bakom upprättat svar på skrivelsen gällande offentliga laddstationer samt
att härmed anses skrivelsen som besvarad,
att bjuda in klimat- och energisamordnare Annika Persson Åberg för en
information i ärendet.
Kommunstyrelsens behandling 2017-09-26
Klimat- och energisamordnare Annika Persson Åberg redovisar svaret på
skrivelsen gällande offentliga laddstationer i Torsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutar:
att ställa sig bakom upprättat svar på skrivelsen gällande offentliga laddstationer samt
att härmed anses skrivelsen som besvarad.
----Sändlista Jan-Erik Persson, Ernie Lennartsson
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 197/17
AU § 212/17
17/KS0012
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-08-31.
Arbetsutskottet föreslår 2017-09-05 kommunstyrelsen besluta:
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-08-31.
Kommunstyrelsen beslutar:
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-08-31.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 198/17
AU § 223/17
AU § 213/17
17/KS0007
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande
under augusti - september 2017
Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under
augusti 2017.


Bergkvara 2:26, Ändrad användning från kontor tillhörande industriverksamhet till dagligverksamhet och boendestöd.

Arbetsutskottet föreslår 2017-09-05 kommunstyrelsen besluta:
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande
under augusti 2017.
Arbetsutskottets behandling 2017-09-19
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under
september 2017.



Torsås 4:11, Tillbyggnad av komplementbyggnad som även står på
kommunal mark. Tillbyggnaden sker på fastighetsägarens sida.
Torsås 53:9, Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av en byggskylt.

Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande
under augusti - september 2017.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 199/17
AU § 214/17
17/KS0009
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade
anställningsbevis under juni, september 2017
Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis
under juni 2017.
IT-chef Niklas Svensson:
Namn

Förvaltning/

Befattning

Anställningstid

IT-tekniker
Nystartsjobb

Tidsbegränsad,
170801 – 180201

Receptionist
/Servicevägledare

Tidsbegränsad,
170904 - 171231

Arbetsställe
Robert
Blomberg

IT-avdelningen

Kommunutvecklare Sofie Nyström:
Inger
Petersson

Kommunledningskontoret

Arbetsutskottet föreslår 2017-09-05 kommunstyrelsen
besluta:
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis under juni, augusti 2017.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis under juni, augusti 2017.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 200/17
AU § 215/17
16/KS0147
Komplettering, Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar 2016-11-29 § 248 att godkänna och anta upprättad
dokumenthanteringsplan.
Förslag på kompletteringar till antagen dokumenthanteringsplan:






Klagomål.
Protokoll/mötesanteckningar.
Enkäter, egen sammanställning/rapport.
Vigsel protokoll/intyg.
PuL-administration.

Arbetsutskottet föreslår 2017-09-05 kommunstyrelsen besluta:
att godkänna redovisade kompletteringar i dokumenthanteringsplan för Torsås
kommun.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna redovisade kompletteringar i dokumenthanteringsplan för Torsås
kommun.
----Sändlista
Arkivet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 201/17
AU § 216/17
17/KS0124
Revidering av policy för officiell flaggning i Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar 2016-12-12 § 147 att godkänna och anta upprättad
policy för officiell flaggning i Torsås kommun.
Kompletteringar till flaggpolicy:


Flaggning vid kommunhuset när någon av kommunens invalda förtroendevalda i fullmäktige/revision/nämnder och styrelse avlidit.

Arbetsutskottet föreslår 2017-09-05 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna redovisad komplettering i policy för officiell flaggning i Torsås
kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna redovisad komplettering i policy för officiell flaggning i Torsås
kommun.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 202/17
AU § 217/17
AU § 198/17
Ansökan om markförvärv i Övraby

17/KS0111

Ärendebeskrivning
Från Gunnel och Robert Westberg, Örebro föreligger en skrivelse daterad
2017-06-11 om att förvärva del av Övraby 1:14. Området är ej planlagt och är
cirka 515 kvm samt ligger mellan fastigheterna Övraby 7:7 och Övraby 7:4.
Arbetsutskottet beslutar 2017-08-15:
att inhämta mer information om den berörda marken på del av Övraby 1:14.
Arbetsutskottet föreslår 2017-09-05 kommunstyrelsen besluta:
att avstå från att sälja marken på del av Övraby 1:14 med hänvisning till att den
berörda marken, är tänkt som en utfart från planlagt område.
Kommunstyrelsen beslutar:
att avstå från att sälja marken på del av Övraby 1:14 med hänvisning till att den
berörda marken, är tänkt som en utfart från planlagt område.
----Sändlista
Gunnel och Robert Westberg

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 203/17
AU § 218/17
Arbetsmiljöärende, IT-huset

17/KS0125

Ärendebeskrivning
Rapport daterad 2017-08-31 föreligger avseende fuktinventering av källare och
markplan på fastigheten Torsås 53:9, Kalmarvägen 6.
Vidare hantering:




Vattenskada i kök och krypgrund
Klimat och mikrobiell lukt i källare och krypgrund
Avvikande lukter på markplan.

Arbetsutskottet beslutar 2017-09-05:
att uppdra åt kommunchefen att till nästkommande kommunstyrelse ta fram
kostnader för att riva IT-avdelningens nuvarande hemvist på Kalmarvägen 6 alternativt en budgetkalkyl för en eventuell renovering,
att uppdrag åt kommunchefen att utreda möjligheter till att flytta ITavdelningen till Torsås Bostads AB:s/Torsås Fastighets AB:s nuvarande
lokaler.
föreslår kommunstyrelsen besluta:
att uppdra åt kommunchefen att riva IT-villan (fastigheten Kalmarvägen 6),
att uppdra åt kommunchefen att inom ramen för projektet kommunhusens
sammanbyggnad utöka marken bakom ”nya kommunhuset” med marken
där IT villan står jämte därvid se över helheten av markens användning till
parkering/angöring.
Kommunstyrelsens behandling 2017-09-26
Kommunchef Håkan Petersson redovisar kostnaderna för att riva samt en
budgetkalkyl för en eventuell renovering av fastigheten IT-villan.
Rivning av IT-villan: 300 000 kronor
Renovering av IT-villan: Kostnadsberäknat till 1 189 100 kronor exklusiva
moms.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Fortsättning § 203/17, Arbetsmiljöärende, IT-huset
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra åt kommunchefen att riva IT-villan (fastigheten Kalmarvägen 6),
att uppdra åt kommunchefen att inom ramen för projektet kommunhusens
sammanbyggnad utöka marken bakom ”nya kommunhuset” med marken
där IT villan står jämte därvid se över helheten av markens användning till
parkering/angöring.
----Sändlista
Kommunchefen
IT-avdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 204/17
AU § 224/17
KS § 150/17
AU § 166/17
17/KS0039
Fastigheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
Ärendebeskrivning
Sågen 4, Bergkvara
Bostadshuset, 195 kvadratmeter, sju rum och kök. Bostaden är handikappanpassad. På tomten finns ett garage, 56 kvadratmeter som idag hyrs ut till en
privatperson.
Bostaden är i dåligt skick. Statusbesiktning finns från oktober 2008.
Torsås 11:1
Bostadshuset 80 kvadratmeter. Hyrs ut till Torsåsbygdens Biodlarförening BF.
Torsås 2:42
Bostadshuset 130 kvm. Hyrs ut till privatperson.
Torsås 22:1
Lokaler, cirka 650 kvm. Hyrs ut till företag samt polismyndighet.
Arbetsutskottet beslutar 2017-05-16:
att upprätta ett underlag på fastigheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Kommunstyrelsens behandling 2017-05-30
Sågen 4, Bergkvara
Bostadshuset, 195 kvadratmeter, sju rum och kök. Bostaden är handikappanpassad. På tomten finns ett garage, 56 kvadratmeter som idag hyrs ut till en
privatperson.
Bostaden är i dåligt skick. Statusbesiktning finns från oktober 2008.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Fortsättning § 204/17, Fastigheter inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde
Åtgärd: Bostadshuset samt eventuellt garage rivs av personal på Vågen under
handledning av Johan Ceedigh. Därefter läggs fastigheten ut på försäljning.
Fastigheten värderas av mäklare därefter öppen budgivning. Kontakt med
hyresgästen i garaget för information om eventuell åtgärd har ej lyckats.
Torsås 11:1
Bostadshuset 80 kvadratmeter. Hyrs ut till Torsåsbygdens Biodlarförening BF.
Åtgärd: Fastigheten läggs ut till försäljning i befintligt skick. Hyresgäst är
informerade om eventuell åtgärd.
Torsås 2:42
Bostadshuset 130 kvm. Hyrs ut till privatperson.
Åtgärd: Fastigheten läggs ut till försäljning i befintligt skick, efter att Yaskawa
har fått alla sina tillstånd klara. Hyresgäst meddelas innan.
Torsås 22:1
Lokaler, cirka 650 kvm. Hyrs ut till företag samt polismyndighet.
Åtgärd: Fastigheten säljs efter värdering i befintligt skick till Torsås Fastighets
AB.
Kommunstyrelsen beslutar 2017-05-30:
att godkänna upprättad åtgärdsplan gällande Sågen 4, Torsås 11:1, Torsås 2:42
och Torsås 22:1,
att vid avvikelser i taxan avseende fastighetsförsäljning, lämnas delegation till
kommunstyrelsen för beslut.
Arbetsutskottets behandling 2017-09-19
Kommunchef Håkan Petersson redovisar marknadsvärdena på följande
fastigheter: Karlskronavägen 7 – Karlskronavägen 12 – Österbrogatan 28 –
Hamngatan 22.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Fortsättning § 204/17, Fastigheter inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde
Arbetsutskottet föreslår 2017-09-19 kommunstyrelsen besluta:
att fastigheten på Österbrogatan 28 i Torsås lämnas ut till försäljning,
att bostadshus inklusive garaget på fastigheten Hamngatan 22 rivs och
därefter lämnas ut till försäljning,
att fastigheten på Karlskronavägen 7 avyttras och säljs till Torsås Fastighets
AB,
att avvakta med försäljning av fastigheten på Karlskronavägen 12, en kontakt
tas med hyresgästen.
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att vid avvikelser i taxan gällande ovanstående fastigheter avseende fastighetsförsäljning, lämnas delegation till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen beslutar:
att fastigheten på Österbrogatan 28 i Torsås lämnas ut till försäljning,
att bostadshus inklusive garaget på fastigheten Hamngatan 22 rivs och
därefter lämnas ut till försäljning,
att fastigheten på Karlskronavägen 7 avyttras och säljs till Torsås Fastighets
AB,
att avvakta med försäljning av fastigheten på Karlskronavägen 12, en kontakt
tas med hyresgästen.
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att vid avvikelser i taxan gällande ovanstående fastigheter avseende fastighetsförsäljning, lämnas delegation till kommunstyrelsen för beslut.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 205/17
AU § 219/17
KF § 8/14
14/KS0029
Medborgarförslag – Gång- och cykelväg från Karlskronavägen
mot centrum
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag föreligger från Margareta Kus, Torsås med förslaget att
planera en gång- och cykelväg ända fram till torget i Torsås från Karlskronavägen, en fortsättning vid bron mot centrum.
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12:
att överlämna medborgarförslaget – Gång- och cykelväg från Karlskronavägen
mot centrum till tekniska nämnden för beredning.
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget.
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets behandling 2017-09-05
Tekniska nämndens bedömning/beslut 2017-08-15 § 28:
En förlängning av gång- och cykel-vägen längs lv 513 fram till Torget är en
viktig länk för att få ett sammanhängande gång-och cykelnät i Torsås.
Under våren 2017 har kontakten återupptagits med Trafikverket och ett avtal
har tagits fram kring byggnationen.
För att täcka kostnaden beslutar Tekniska nämnden att omfördela överskottspengar från projektet med ny väg på fastigheten Lövsångaren till gång- och
cykelväg utmed Karlskronavägen.
Arbetsutskottet föreslår 2017-09-05 kommunstyrelsen besluta:
föreslå kommunfullmäktige besluta:
att bifalla medborgarförslaget – Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot
centrum med hänvisning till tekniska nämndens bedömning/beslut
2017-08-15 § 28,
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Fortsättning § 205/17, Medborgarförslag – Gång- och cykelväg
från Karlskronavägen mot centrum
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att bifalla medborgarförslaget – Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot
centrum med hänvisning till tekniska nämndens bedömning/beslut
2017-08-15 § 28,
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 206/17
PU § 26/17
PU § 23/17
PU § 21/17
KS § 46/17
PU § 14/17
KF § 130/16
Motion – Delade turer

16/KS0168

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Fortsättning § 206/17, Motion - 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 medarbetare.
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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Fortsättning § 206/17, Motion - 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 2017-02-28:
att återemittera motionen – Delade turer för vidare beredning.
Personalutskottet beslutar 2017-04-04:
att ärendet utgår för vidare beredning.
Personalutskottet beslutar 2017-08-22:
att ärendet utgår för vidare beredning.
Personalutskottets behandling 2017-09-12:
Personalchef Anneli Ekströms beredning:
Den av kommunstyrelsen återremitterade motion rörande delade turer, har nu
beretts ytterligare genom samråd med socialchef Lena Sjöstrand. Motionen har
också bedömts i kontext Heltid som norm 2020, vilket är ett uppdrag angivet i
Årsplan och budget 2018.
Samråd med socialchef
Att enbart utesluta delade turer från schemaläggning, utan att vidta andra
åtgärder, bedöms leda till ökade kostnader för förvaltningen, alternativt
försämrad arbetsmiljö för medarbetarna.
Kostnaderna bedöms öka på grund av att antalet medarbetare förväntas öka,
och arbetsmiljön bedöms bli försämrad på grund av att fler medarbetare
kommer att behöva arbeta varannan helg. Socialchef och personalchef är
överens med motionär om att delade turer, för många, inte är synonymt med
attraktiv arbetsgivare.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Fortsättning § 206/17, Motion - Delade turer
Det bör dock förtydligas att delade turer inte är en anställningsform, och att
ovan nämnda uppdrag i Årsplan och budget 2020 kan leda till det av
motionären ställda yrkande.
Heltid som norm 2020
Sveriges kommuner och landsting, SKL – vår arbetsgivarorganisation, avråder
att införa heltid som norm parallellt med att ta bort delade turer i
verksamheterna. I de seminarier som genomförts runt om i landet på tema
Heltid som norm, säger SKL att ”det är en fördel om heltid som norm kan
införas utan att det kombineras med ytterligare direktiv om till exempel delade
turer, färre arbetade helger eller liknande”.
SKL gör också bedömningen att ett väl förankrat och genomarbetat införande
av heltid som norm kan innebära att behovet av delade turer minskar,
alternativt försvinner, beroende på verksamhetens förmåga att organisera sig
på nytt sätt samt verksamhetens förmåga att tänka i nya banor avseende hur
och när olika arbetsuppgifter ska utföras.
Torsås kommun är den bästa arbetsplatsen att jobba på! För flertalet av oss
innebär det bland annat möjligheten att få jobba hela arbetspass, och inte
behöva dela upp arbetsdagen. Låt det vara ledstjärnan i arbetet med att
konvertera Torsås kommun till en heltidskommun.
Sten Bondesson, C meddelar att han inte deltar i beslutet.
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att avslå motionen – Delade turer med hänvisning till personalchef Anneli
Ekströms beredning,
att motionen härmed anses besvarad.
Kommunstyrelsens behandling 2017-09-26
För att få en bild av förekomsten av delade turer inom socialförvaltningen har
frågan ”Hur många delade turer jobbar man?” ställts med följande resultat:
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 25 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Fortsättning § 206/17, Motion - Delade turer
LSS
Inga delade turer – arbete varannan eller var tredje helg.
Personliga assistenter har i snitt en delad tur per vecka och arbetar varannan
helg.
Poolen i förvaltningen arbetar var tredje helg. Delade turer kan förekomma vid
behov.
Äldreomsorg – generellt
Utgångspunkten är tre delade turer på ett sexveckorsschema. Med
brukarbehovet i fokus kan det förekomma variationer. Turerna fördelas enligt
principen lika för alla. I den mån det är möjligt förläggs delade turer främst i
samband med helg.
Äldreomsorg – hemtjänst
Hur många delade turer man har skiljer sig mellan hemtjänstgrupperna och
beror också på vilken sysselsättningsgrad man har.
På Tuppen finns schemarader med tre delade turer på sex veckor samt två
delade turer på fem veckor. På resursrader förekommer delade turer ca 1
gång/vecka och oftast i samband med helg.
På Lunna och Badhus förekommer delade turer vid två till tre tillfällen på en
sexveckorsperiod
Äldreomsorg – särskilt boende
På särskilt boende förekommer delade turer vid två till tre tillfällen på en
sexveckorsperiod. I normalfall arbetar man varannan helg.
Det finns medarbetare inom särskilt boende som inte arbetar delade turer.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att avslå motionen – Delade turer med hänvisning till personalchef Anneli
Ekströms beredning,
att motionen härmed anses besvarad.
----Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 207/17
AU § 225/17
17/KS0128
Exploatering och ny detaljplan gällande Torshammar
Ärendebeskrivning
Trots att Sverige växer är det en utmaning för små kommuner att växa
och i en del fall till och med behålla sin befolkning, trots att bostads –
och etableringsmiljöer ofta är väldigt attraktiva.
Kommunerna måste långsiktigt både förstå och planera för de utmaningar man
har och i möjligaste mån försöka att ta vara på de framgångsfaktorer som finns
och i det avseendet växa och därvid stärka det kritiska skatteunderlaget. Det
kan utifrån flera perspektiv vara ett måste att stärka skatteunderlaget i den mån
det går för att faktiskt kunna bibehålla nuvarande kvalitet av våra viktiga
samhällsfunktioner.
Bostadsbehovet på längre sikt i Torsås kommun är svårt att beräkna. Liksom
många andra landsbygdskommuner i Sverige har bostadsbyggandet varit
ganska begränsat på senare år. I detta skall dock tilläggas att de få boenden som
tillförts beståndet de senaste åren blivit omsatt utan större problem. En
uppskattning är att Torsås kommun över en femårsperiod behöver tillföra
cirka ett 20-tal bostäder.
Trots relativt höga kostnader i nyproduktion kan äldre både vilja och
framförallt vara i behov av att flytta till bättre och anpassade bostäder.
Attraktiva boenden med tillgång till service kan vara ett bra alternativ. Vi vet
att de unga idag flyttar från Torsås och att de allt för sällan flyttar tillbaka.
Attraktiva boenden för unga familjer kan framförallt finnas i det äldre
beståndet. Denna målgrupp är central och viktig för att få igång flyttkedjor och
därvid ge kommunen förutsättningar att växa.
Diskussioner har förts med det ett av kommunens växande företag. Det
aktuella företaget är en bilverkstad med ambitionen att utöka med sin
verksamhet med biltvätt, däckförsäljning samt uthyrning av lokaler till andra
företag. Man söker en ny plats att etablera sig på och har fastnat för den södra
delen av Torshammar. En avsiktsförklaring, att snarast tillföras ärendet, är på
gång att tas fram mellan parterna.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 27 av 36

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Fortsättning § 207/17, Exploatering och ny detaljplan gällande
Torshammar
De redovisade behoven och den föreslagna etableringen kräver att en
begränsad utbyggnad av områdets infrastruktur genomförs/ byggs ut. En
exploateringskalkyl har tagits fram.
Detaljplanen för Torshammar möjliggör idag handel i områdets södra del. Se
det brunmarkerade området i bilden nedan. Det är inte möjligt att ge bygglov
för en bilverkstad inom ett område som tillåter handel. För att genomföra en
etablering på denna plats behöver detaljplanen förnyas.

A
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b
e
t
Arbetsutskottet föreslår 2017-09-19 kommunstyrelsen besluta:
att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att så snart som möjligt ta fram en
ny detaljplan för handelsområdet i Torshammar,
att tekniska nämnden får i uppdrag att projektera och ta in anbud på arbetet
med infrastrukturen i området Torshammar, enligt exploateringskalkyl,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och
kommunchef Håkan Petersson underteckna avsiktsförklaringen med
Korslycke Bil – och Allservice (MECA), Söderåkra.
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att tillföra kommunstyrelsens investeringsbudget med 1 Mnkr i 2017 års
budget samt med 1 Mnkr i 2018 år budget.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Fortsättning § 207/17, Exploatering och ny detaljplan gällande
Torshammar
Kommunstyrelsen beslutar:
att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att så snart som möjligt ta fram en
ny detaljplan för handelsområdet i Torshammar,
att tekniska nämnden får i uppdrag att projektera och ta in anbud på arbetet
med infrastrukturen i området Torshammar, enligt exploateringskalkyl,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och
kommunchef Håkan Petersson underteckna avsiktsförklaringen med
Korslycke Bil – och Allservice (MECA), Söderåkra.
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att tillföra kommunstyrelsens investeringsbudget med 1 Mnkr i 2017 års
budget samt med 1 Mnkr i 2018 år budget.
----Sändlista
Bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 208/17
AU § 222/17
Kommunledningen informerar

17/KS0004

Ärendebeskrivning
Kommunchef Håkan Petersson informerar om:


Samverkansavtal avseende tjänst som folkhälsosamordnare mellan
Emmaboda och Torsås kommun.

Arbetsutskottet beslutar 2017-09-05:
att godkänna samverkansavtalet avseende tjänst som folkhälsosamordnare
mellan Emmaboda och Torsås kommun samt
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut.
Kommunstyrelsens behandling 2017-09-26
Kommunchef Håkan Petersson informerar om:





Samverkansavtal IP-Only.
Från medlemsmöte med Energikontor Sydost.
Från Landshövdingens besök.
Arbetsutskottets sammanträde 2017-10-03 flyttas till 2017-10-02.

Noteras att Mona Magnusson, M lämnar sammanträdet.
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om:




Bergkvara hamnområde.
Primärkommunala nämnden, Region Kalmar län.
Regionala utvecklingsstrategin.

Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna arbetsutskottets beslut gällande samverkansavtalet avseende
tjänst som folkhälsosamordnare mellan Emmaboda och Torsås kommun,
att uppdra åt kommunchefen att se över helheten inom hamnområdet,
att notera informationen från kommunledningen.
----Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 209/17
17/KS0016
Samverkan mellan Nybro, Emmaboda, och Torsås kommuner att
införa, tillämpa och förverkliga dataskyddsförordningen
Ärendebeskrivning
Nybro kommun har de senaste åren byggt upp en kompetens kring den
nuvarande personuppgiftslagen och den kommande dataskyddslagen. Sedan
mitten av maj 2017 arbetar en dataskyddsgrupp, med representation från alla
Nybro kommuns förvaltningar och bolag, med att anpassa kommunens
personuppgiftsbehandlingar till den nya dataskyddsförordningen.
Nybro kommun erbjuder på förfrågan Emmaboda och Torsås kommun att ta
del av den resurs och de erfarenheter och den metod som vårt PuL/ dataskyddsombud har byggt upp så att kommunerna har en adekvat organisation,
kompetens och förmåga att hantera den nya dataskyddsförordningen när den
träder i kraft 2018-05-25.
I erbjudandet ingår:







Projektledning
Metodstöd
Informationsstöd
Internutbildning
Rådgivning
Gemensamt dataskyddsombud (DSO) från och med 2018-05-25.

Erbjudandet om samarbete gäller under perioden 2017-01-01 – 2018-09-30.
Kostnaden för varje kommun beräknas till 24 000 kronor per månad, inklusive
personalkostnader, kontorskostnader samt bilresor.
Samverkansprojektet mellan Emmaboda, Nybro och Torsås kommun syftar
långsiktigt till att de tre kommunerna har ett gemensamt dataskyddsombud.
Detta samarbete konkretiseras ytterligare i ett kommande avtal om rekrytering
och samarbete under våren 2018.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna erbjudan om samverkan mellan Nybro, Emmaboda och Torsås
kommun att införa, tillämpa och förverkliga dataskyddsförordningen,
att bemyndiga kommunchef Håkan Petersson underteckna samverkansavtalet.
----Sändlista Nybro kommun
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 210/17
Anmälan om beslut

17/KS0016

Ärendebeskrivning
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2017-09-05, 2017-09-19, 2017-09-20, Personalutskottet 2017-09-12, Plangruppen 2017-09-21.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna, anmälan.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 211/17
KF § 106/17
KS § 186/17
AU § 203/17
17/KS0090
Samråd för Regional transportplan för Kalmar län 2018 - 2029
Ärendebeskrivning
Den regionala transportplanen för Kalmar län är ute på remiss under perioden
26 juni till 16 oktober 2017. Planen tas fram enligt uppdrag från regeringen
(rskr. 2016/17:101). Planen ska upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven i regionen och ska innefatta åtgärder som kan påverka
transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare
användning av befintlig infrastruktur.
Parallellt med samråd för regional transportplan samråds även nationell plan
för trafikslagsövergripande åtgärder. Samrådstiden för nationell plan påbörjas
senare (31 augusti – 15 december 2017) än den för regional transportplan och
med anledning av detta kan vissa förändringar i regional transportplan behöva
göras under remisstiden.
Dokumentet syftar till att redogöra för en ekonomisk fördelning av medel till
statlig infrastruktur av regionalt ansvar. Detta innebär att exempelvis trafikupplägg och trafikrörelser inte primärt hanteras med medlen i denna plan.
I remissvaret önskar Regionförbundet i Kalmar län få synpunkter enligt nedan:
 I första hand synpunkter på den ekonomiska fördelningen enligt kapitel
fyra samt prioriteringsordning eller kompletteringar i Bristlista period tre.
 I andra hand synpunkter på länets ställningstagande redovisade i kapitel tre:
Kalmar läns ställningstagande.
 Tredje hand dokumentet som helhet: sakfel, kompletteringar.
Synpunkter skickas digitalt, till info@rfkl.se senast 2017-10-16.
Arbetsutskottet besluta 2017-08-15:
att överlämna samråd för Regional transportplan för Kalmar län 2018 – 2029
till kommunstyrelsen för beslut.
Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Fortsättning § 211/17, Samråd för Regional transportplan för
Kalmar län 2018 - 2029
Kommunstyrelsen föreslår2017-08-29 kommunfullmäktige
besluta:
att delegation lämnas till kommunstyrelsen, för att lämna synpunkter på
samrådet avseende Regional transportplan för Kalmar län 2018 – 2029,
att en redovisning av synpunkterna lämnas i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar 2017-09-18:
att delegation lämnas till kommunstyrelsen, för att lämna synpunkter på
samrådet avseende Regional transportplan för Kalmar län 2018 – 2029,
att en redovisning av synpunkterna lämnas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens behandling 2017-09-26
Remissvar från kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S:
Torsås har tillsammans med Trafikverket och Regionförbundet undertecknat
en avsiktsförklaring för E22 förbi Bergkvara och därmed accepterat den
ekonomiska fördelningen gällande förbifarten. Förbifart Bergkvara är en viktig
fråga för oss och kommunen är angelägen om att vara en aktiv part i
planeringen av förbifartens stäckning, trafikplats bytespunkt och stationsnära
planering.
I Kapitel 4.1 där förutsättningar för finansiering beskrivs framkommer inte i
text på ett tydligt sätt vad som gäller i fördelningen när det gäller cykelvägar
och kollektivtrafik.
I avsnittet 4.2.3 beskrivs hur stråktrafiken mellan Kalmar – Mönsterås Oskarshamn – Västervik bör utvecklas. Vi menar att man här glömmer bort en
viktig del av stråket nämligen den mellan Karlskrona – Torsås – Kalmar där
mycket pendling sker redan idag men som även har en stor potential för ökat
kollektivt resande med bra turtider och säkra hållplatser vid E22. En sådan
hållplats som tidigare varit långt framme i planeringen är hållplatsläge vid E22 i
Söderåkra. Sträckan Karlskrona – Torsås – Kalmar bör finnas med i de texter
som beskriver stråktrafiken utmed E22.
Fortsättning

Justerandes signaturer
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

Fortsättning § 211/17, Samråd för Regional transportplan för
Kalmar län 2018 - 2029
För Torsås kommun är Gång och Cykelvägar (GC-vägar) för cykelpendling
mellan tätorterna Torsås, Bergkvara och Söderåkra en viktig fråga. Tätorterna
ligger alla med ca 5 kilometer ifrån varandra. Kommunen har börjat planlägga
GC-väg mellan Torsås och Söderåkra och har avsatt 10 Miljoner kronor i
investeringsbudget i ekonomisk plan för 2019, vilket motsvarar den beräknade
kostnaden för projektet.
Utifrån detta söker vi möjlig medfinansiering för projektet men har hittills fått
avslag då sträckan inte finns med i Regional plan. Med den planerade
satsningen från kommunens sida önskar vi nu med bestämdhet att få in
cykelled Torsås - Söderåkra i den regionala planens Åtgärdslista 4.2 år 20182020.
Torsås vill framhålla att regionala och nationella planer tar större hänsyn till de
stora värden godstrafik som dagligen fraktas på de mindre vägarna. Som kräver
att stat och region visar intresse och ansvar för de mindre vägarnas bärighet,
säkerhet och standard. Torsås kommun har mycket transporter till och från
industrierna i kommunen, i den gröna näringen och skogsnäringen.
Kommunstyrelsen beslutar:
att ställa sig bakom kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokors, S
remissvar samt att överlämna det till Regionförbundet i Kalmar län,
att delge kommunfullmäktige, kommunstyrelsens beslut.
----Sändlista
Regionförbundet i Kalmar län
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-26

KS § 212/17
Styrgrupp, Funktionshinderpolitisk plan

17/KS0139

Ärendebeskrivning
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S efterlyser styrgruppen för
Funktionshinderpolitisk plan.
Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13 § 233 att uppdra åt samtliga nämnder samt
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB att utse en representant till styrgruppen för funktionshinderpolitisk plan.
Arbetsutskottet beslutar 2015-10-06 § 306 att sammankallande för styrgruppen
för Funktionshinderpolitiskt program i fortsättningen är ordförande i socialnämnden och att kommunstyrelsens ordförande, representerar kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar:
att sammankallande för styrgruppen läggs in under kommunstyrelsens
verksamhet.
-----
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