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Kommunstyrelsen 2017-11-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
  
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2017-11-28, 13.00 – 17.30       
        
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande §§ 223 - 227  
 Roland Swedestam, S 
 Susanne Rosén, S §§ 223 - 227    
 Lena Gustafsson, V 
 Mona Magnusson, M, ordförande §§ 228 - 264   
 Johan Petersson, L       
 Sten Bondesson, C     
 Marcus Johansson, C       
 Christofer Johansson, C    
 Martin Kirchberg, SD 
 Kent Freij, SD 
 Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare för Susanne Rosén, S §§ 228 - 264    
 Sören Bondesson, S tjänstgörande ersättare för Henrik Nilsson Bokor, S §§ 228-

264 
 Staffan Kromnow, M tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson §§ 223 - 264 
  
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista 
  
Utses att justera Lena Gustafsson, V 
Justeringens    Kommunledningskontoret 2017-11-28 
plats och tid  
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer §§ 223 - 

264  
    
 Ordförande Henrik Nilsson Bokor §§ 223 - 227               

 
Mona Magnusson §§ 228 - 264 

 

   ..............................................................................................................     

 Justerande Lena Gustafsson 

   

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2017-11-28 

   nedtagande kk 

Datum för anslags  
uppsättande 

2017-11-30   Datum för anslags 
nedtagande 

2017-12-22 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Thomas Danielsson, ekonomichef 223 – 235 

Lena Sjöstrand, förvaltningsekonom 225 – 227 

Lisa Hansson, folkhälsosamordnare 228 

Gudrun Einefors, Coompanion 229 

Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare 223 – 227 

Janita Kirchberg, SD ej tjänstgörande ersättare  223 – 264 

Åsa Haglund Rosenborg, C ej tjänstgörande 
ersättare 

 
223 – 264 

Sören Bondesson, S ej tjänstgörande ersättare 223 – 227 

Christina Lönnqvist, S ej tjänstgörande ersättare 223 - 228 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 223 - 258     
 
§ 223 Aktuell information från respektive nämnd  
§ 224 Ekonomirapport januari – oktober 2017 
§ 225 Ekonomiärende, socialnämnden 
§ 226 Lagen om valfrihet LOV, förfrågningsunderlag 
§ 227 Lagen om valfrihet LOV, taxa 
§ 228 Information från folkhälsosamordnare 
§ 229 Information från Coompanion 
§ 230 Heltid som norm 
§ 231 Årsplan 2018, plan 2019-2020 
§ 232 Nämnder och styrelser verksamhetsplan för 2018 
§ 233 Internbudget 2018, kommunstyrelsen 
§ 234 Ansökningar om anstånd, anslutningsavgift för kommunalt VA  
§ 235 Ramavtal avseende leasing och administration av personbil  
§ 236 Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommunstyrelsen  
 och kommunfullmäktige, 171031 
§ 237 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande under november  
 2017 
§ 238 Redovisning av kommunala feriearbete för skolungdomar 
§ 239 Förslag till uppdragsbeskrivning för kommunchefen 
§ 240 Delegationsordning/reglemente för nämnder och styrelser 
§ 241 Regler för partistöd i Torsås kommun 
§ 242 Fastigheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
§ 243 Fastigheten Vågen 
§ 244 Lägenhetsarrende, Bergkvara 2:33 
§ 245 Verksamhet och användning av lokaler, Mjölner 
§ 246 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-  
 och sjukvård 
§ 247 Överenskommelse avseende samarbete kring besöksmålet Garpens  
 Fyrplats 
§ 248 Icke verkställda beslut kvartal 2, 2017 
§ 249 Skrivelse avseende väg med mera 
§ 250 Delårsrapport 2017, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
§ 251 Delårsrapport 2017, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 252 Taxor och taxeföreskrifter 2018, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 253 Förfrågan om medverkan i projektet We stand app 
§ 254 Medborgarförslag - Prova på att vara funktionshindrad 
§ 255 Medborgarförslag – Öka bemanningen inom hemtjänsten och  
 Äldreboende 
§ 256 Medborgarförslag – Gång- och Cykelväg, Kvilla 
§ 257 Motion – Vägskyltar vid infart till Torsås kommun 
§ 258 Motion – varma ändamålsenliga jackor 
 

Fortsättning 
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Fortsättning, FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 259 - 264    
 
§ 259 Delgivningsärende 

 Principbeslut avseende verksamhetsbesök 
 Enkäter under 2018 från Boverket 
 Beslut om fördelning av anvisningar år 2018 till kommuner i Kalmar  
 län 
 Upprop till Sveriges kommuner; Skippa smällande fyrverkerier vid  
 nyår 

§ 260 Övriga ärenden 
 Sveriges föreningsvänligaste kommun 2017 
 En utrotningshotad konstform, cirkuskonsten 
§ 261 Öppet Wi-Fi på landsbygden 
§ 262 Remiss – Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 
§ 263 Kommunledningen informerar 
 Sammanställning enkät från ledamöter i nämnder och styrelse 
§ 264 Anmälan beslut, Arbetsutskottet 2017-10-30, 2017-11-07,  
 2017-11-21 
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KS § 223/17   17/KS0021 
Aktuell information från respektive nämnd oktober 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-16 § 36 att vid varje sammanträde som 
kommunstyrelsen har, ska chefen för socialförvaltningen, bildnings-
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen närvara och lämna 
information om vad som är aktuellt i respektive nämnd. 
 

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

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

Ekonomichef Thomas Danielsson 
 
1. Kommunstyrelsens utfall oktober 2017, 83,4 procent. 
2. Inga volymförändringar. 
3. Samarbetsavtal fiber, Verksamhetsplan 2018, Internbudget, Rekrytering IT-

chef. 
4. Hållbar utveckling 4 påbörjade, 3 avslutade. Effektiv organisation 3 på- 

började 2 avslutade. 
 

Socialchef Lena Sjöstrand 
 
1. Socialnämndens utfall oktober 2017, 88,0 procent. 
2. Ensamkommande barn, Särskilt boende/Korttidsplatser. 
3. Växelvården, IVO. 
4. -- 

 
Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg 
 
1. Bygg- och miljönämndens utfall oktober 2017, 66,1 procent. 
2. Fysisk och teknisk planering, Bostadsanpassningsbidrag, 

Samhällsbyggnadsförvaltning. 
3. Färre inspektioner, Enskilda avlopp från föreläggande till förbud, Många 

klagomål inom hälsoskydd, Provtagning sågverkstomterna. 
4. -- 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 223/17, Aktuell information från respektive nämnd 
oktober 2017 
 
Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg 
 
1. Tekniska nämndens utfall oktober 2017, skattefinansierad verksamhet 76,9 

procent, Avgiftsfinansierad verksamhet riktmärke 83,3 procent..  
2. Kontrollverksamhet samt REV-avtal vid fiberläggning, Anslutningsavgifter, 

Ny taxa för dagvatten. 
3. VA-utbyggnad Kvilla pågår, Ny taxa fakturerad, förstudie och projektering 

Sahara. 
4. -- 

 
Bildningschef Lena Sandgren Swartz 
 
1. Bildningsnämndens utfall oktober 2017, 81,0 procent, exklusive 

Korrespondensgymnasiet. 
2. Inga större volymförändringar. 
3. Bergkvara förskola och tillagningskök, Bättre resultat av Korrespondens-

gymnasiet, Korrespondensgymnasiet permanentar med mentorer, 
Kulturskolan har 107 elever varav 31 pojkar. 

4. Hållbar utveckling 2 påbörjade, 6 avslutade. Effektiv organisation 4 
påbörjade 2 avslutade. 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från förvaltningscheferna avseende budget, på- 
    gående händelser samt måluppfyllelse i respektive nämnd, oktober 2017. 
-----  
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KS § 224/17   17/KS0010  
Ekonomirapport/Månadsuppföljning januari – oktober 2017  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar månadsuppföljning för 
nämndernas budget januari – oktober 2017, investeringar, personalkostnader 
samt sjukfrånvaro. 
 
Kommunstyrelsen 
Oförändrad helårsprognos. 
 
Bygg- och miljönämnden 
Rapporterar ett överskott på 400 tkr. 
Högre intäkter för bygglov. 
Den ökade kostnaden för bostadsanpassningsbidrag vägs upp av lägre 
konsultkostnader. 
 
Tekniska nämnden 
Skattefinansierad verksamheten, lägre personalkostnader +300 tkr. 
Avgiftsfinansierade verksamheten, +400 tkr, ny taxa. 
 
Socialnämnden 
Rapporterar ett underskott i helårsprognos på 7,7 mnkr. 
                  
Bildningsnämnden: 
Rapporterar en helårsprognos på + 1mnkr för grundskola, förskola, kultur och 
fritid. Beroende på högre statsbidrag. 
Korrespondensgymnasiet ger ett överskott på +2,5 mnkr beroende på ökat 
elevantal. 
 
Finansförvaltningen 
Rapporterar ett överskott i helårsprognos, KLP värdeökning. 
Ökad skatteintäkt 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari – oktober 2017. 
-----  

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 83   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-11-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 225/17 
AU § 269/17   17/KS0161 
Ekonomiärende, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden redovisar i budgetuppföljning avseende mars månad en 
prognos på minus 9 mnkr för 2017. Underskottet har uppkommit till största 
delen utifrån dyra kostnader avseende placeringar inom Individ och familje-
omsorgen. Utifrån genomlysningen görs även bedömningen att de höga 
placeringsantalet och kostnader med störst sannolikhet fortsätter under 2018, 
2019 och 2020. 
 
Socialnämnden beslutar 2017-11-16 § 156 att ställa sig bakom socialchef Lena 
Sjöstrands åtgärdsförslag daterat 2017-11-14, att fortsätta arbeta för en 
ekonomi i balans, samverka med SOCSAM för att hitta fler åtgärder i 
förvaltningen samt att informera kommunfullmäktige. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera socialnämndens beslut 2017-11-14 § 156 avseende åtgärder för  
     socialnämndens underskott 2017.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-11-28 
 
Socialchef Lena Sjöstrand redovisar förändringar på helårsprognosen under 
april – november 2017. 
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar tillägg med att socialnämnden redovisar till 
arbetsutskottet hur arbetet fortlöper med att få ekonomin i balans. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla tilläggsyrkandet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 225/17 Ekonomiärende, socialnämnden 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att socialnämnden redovisar till kommunfullmäktige 2017-12-11 en 
     beskrivning/förklaring till avvikelserna i internbudget för 2017, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att skapa förutsättningar och ge stöd för 
     ekonomisk kontroll inom socialnämndens verksamheter samt därvid till  
     varje arbetsutskott återrapportera hur arbetet fortlöper,  
 
att återrapportera socialnämndens internbudget 2018 inklusive vidtagna  
     åtgärder till kommunfullmäktige i mars 2018, 
 
 notera socialnämndens beslut 2017-11-14 § 156 avseende åtgärder för  
     socialnämndens underskott 2017.  
 -----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Arbetsutskottet 
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KS § 226/17 
AU § 274/17    17/KS0158 
Lagen om Valfrihet LOV, förfrågningsunderlag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun inför valfrihet enigt LOV 2018-01-01, vilket innebär att den 
enskilde själv väljer utförande av sina biståndsbedömda insatser inom 
hemtjänsten i ordinärt boende. 
 
Torsås kommun, genom socialnämnden inbjuder intresserade sökanden att 
löpande ansöka om tillstånd att utföra hemtjänst som innehåller service- och 
omsorgsinsatser med delegerad hemsjukvård (Socialtjänstlagen och Hälso- och 
sjukvårdslagen) i enlighet med Lagen om valfrihet LOV. 
 
Socialnämnden beslutar 2017-11-09 § 105 att anta upprättat förfrågnings-
underlag för Lov i Torsås kommun samt att översända till kommunfullmäktige 
för beslut i frågan. 
 
I ett extra sammanträde i socialnämnden 2017-11-16 fastställs taxan. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-11-21: 
 
att bjuda in socialchefen för en redovisning av ärendet Lagen om Valfrihet  
     LOV till kommunstyrelsen 2017-11-28 och kommunfullmäktige  
     2017-12-11. 
 

föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslut: 
 
att godkänna upprättat förfrågningsunderlag avseende hemtjänst innehållande 
     serviceinsatser, service och omsorgsinsatser med delegerad sjukvård i  
     ordinärt boende inom hemtjänsten i Torsås kommun enligt lagen om  
     valfrihet LOV. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-11-28 
 
Socialchef Lena Sjöstrand informerar i ärendet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 226/17, Lagen om Valfrihet LOV, Förfrågnings-
underlag 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av 
bilagor samt en översyn av kompetenskravet för verksamhetsansvarig. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla yrkandet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet återremitteras för komplettering av bilagor samt en översyn av 
     kompetenskravet för verksamhetsansvarig, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsens extra sammanträde 2017-12-11.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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KS § 227/17 
AU § 275/17    17/KS0163 
Lagen om Valfrihet LOV, Taxa 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun inför valfrihet enigt LOV 2018-01-01, vilket innebär att den 
enskilde själv väljer utförande av sina biståndsbedömda insatser inom 
hemtjänsten i ordinärt boende. 
 
Beräkning av ersättning av beviljade hemtjänsttimmar i Torsås kommun har 
gjorts enligt Sveriges kommuner och landstings beräkningsmodell för LOV.  
Beräkningen bygger på de faktiska lönekostnaderna samt de kostnaderna för 
administration, lokaler, material och bilar. 
Kringtid är medtagen med en uppskattning på 30 procent. I självkostnad ingår 
kostnader för centrala administrationen för ekonomi, personal och IT. I LOV-
ersättningen är detta borttaget och bara täckning för socialförvaltningens 
administration är med i beräkningen. 
 
Socialnämnden beslutar 2017-11-16 § 153 att externa utförare avseende LOV 
ska ersättas med 386 kronor per beviljad timme samt halva beloppet 193 
kronor för varje beviljad timme avseende dubbelbemanning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-11-21: 
 
att bjuda in socialchefen för en redovisning av ärendet Lagen om Valfrihet  
     LOV till kommunstyrelsen 2017-11-28 och kommunfullmäktige  
     2017-12-11. 
 

föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslut: 
 
att godkänna och anta taxa för externa utförare avseende LOV, ska ersättas 
    med 386 kronor per beviljad timme samt halva beloppet 193 kronor för  
    varje beviljad timme, avseende dubbelbemanning. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-11-28 
 
Socialchef Lena Sjöstrand informerar i ärendet. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta taxa för externa utförare avseende LOV, ska ersättas 
    med 386 kronor per beviljad timme samt halva beloppet 193 kronor för  
    varje beviljad timme, avseende dubbelbemanning. 
-----  
Sändlista Kommunfullmäktige 
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Noteras att Henrik Nilsson Bokor, S, Susanne Rosén, S och Christina 
Lönnqvist, S lämnar sammanträdet. In träder Sören Bondesson, S som 
tjänstgörande ersättare för Henrik Nilsson Bokor, S, Roger Isberg, S träder in 
som tjänstgörande ersättare för Susanne Rosen, S. 
Mona Magnusson, M träder in som ordförande. 
 

 
 
KS § 228/17 17/KS0042 
Information från folkhälsosamordnare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan några veckor tillbaka så arbetar Lisa Hansson 50 procent som 
folkhälssamordnare i Torsås kommun. Tjänsten delas med Emmaboda 
kommun. 
 
En kort redovisning lämnas om ANDT – Skolundersökning i Torsås kommun 
årskurs 9, Torskolan. 
-----  
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KS § 229/17  17/KS0042  
Information från Coompanion 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gudrun Einefors från Coompanion informerar om verksamheten inom 
Coompanion. 
 
Coompanion, den gemensamma resursen för de kooperativa företagens 
utveckling i Kalmar län. 
 
Coompanion Kalmar län 2017;  

 Tillväxtverkets uppdrag. 

 Företagsam Framtid. 

 New Residents into Work. 

 ASF Handlingsplan, genomförande. 

 Mikrofond Småland. 

 Innovationscheckar. 

 Unga Energientreprenörer. 

 Lokal & regional utveckling. 

 Lokal service, ansökan TVV pågår. 
 
Lokal och regional utveckling; 

 Bredbandsföreningar. 

 Företagsföreningar. 

 Lokala servicelösningar. 

 Integration. 

 Finansiering. 

 Landsbygdsprogrammets ÖK. 

 Landsbygdsnätverkets servicegrupp. 

 Länspartnerskapet. 
 

Medlemserbjudande kommun; 

 Utbildnings/information om kooperation. 

 Stadgerevision – Lagen uppdaterad. 

 Nyföretagarrådgivning – affärsutveckling. 

 Starta Eget kurs kooperativa företag. 

 Introducera TransferToCOOP. 

 Sociala innovationer, samhällsentreprenörskap. 

 Lokal/regionala utveckling. 

 ASF, arbetsintegrerade sociala företag. 

 Finansiering. 
-----  
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KS § 230/17 
PU § 30/17 
PU § 27/17   17/KS0127, 17/KS0075  
Heltid som norm 
  
Ärendebeskrivning  
 
Tillsammans med personalchef Anneli Ekström diskuteras heltid som norm 
vid personalutskottets sammanträde 2017-08-22. 
 

 Attraktiv arbetsgivare 

 Leva på sin lön och pension 

 Jämställdhet. 
 
Heltid som norm är en angelägenhet som rör hela den offentliga sektorn. 
Sveriges kommuner och landsting SKL satsar drygt 5 miljoner kronor på 
arbetet att stimulera fler kommuner att bli arbetsgivare med heltid som norm. 
 
SKL och Kommunal är överens om tre mål: 
 

 Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 

 Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 

 Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar 
jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete. 

 
Arbetsgivaren ska planera för heltid och en plan för arbetet ska finnas på plats 
senast 2017-12-31. Planen ska utgå från verksamhetens behov och resurser. 
Den ska stämmas av årligen fram till 2021-05-31 och på så sätt fungera som ut-
gångspunkt för det fortsatta arbetet. 
 
Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig. 
 

Personalutskottet beslutar 2017-09-12: 
 
att notera informationen avseende Heltid som norm. 
 

Personalutskottets behandling 2017-10-30 
 
Personalchef Anneli Ekström redovisar ett förslag till uppdragsbeskrivning 
avseende Heltid som norm. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 230/17, Heltid som norm 
 
Bakgrund 
Heltid som norm är en angelägenhet som rör hela den offentliga sektorn. 
Orsakerna är flera till att heltid är en prioriterad fråga – kommunernas 
kompetensbehov, ökad jämställdhet samt att vara en attraktiv arbetsgivare 
brukar vara de vanligaste argumenten. Sveriges kommuner och landsting satsar 
drygt 5 miljoner kronor i arbetet med att stimulera flera kommuner att bli 
arbetsgivare med heltid som norm. I huvudöverenskommelsen (HÖK) mellan 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal framgår att mål-
sättningen ska vara:  
- att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning  
- att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. 
 
2016 hade 63 procent av alla månadsavlönade medarbetare i Torsås kommun 
en heltidsanställning och 56 procent arbetade heltid. Andelen heltidsarbetande 
medarbetare i Torsås kommun har minskat under de senaste tre åren – 2014 
var andelen heltidsarbetande 59 procent. 

 
Syfte 
Syftet med uppdraget är att underlätta en implementering av heltid som 
norm.  
Torsås kommun vill vara en attraktiv service- och arbetsgivare, att införa 
heltid som norm kan ses ur flera perspektiv: 
 
Medborgarperspektiv – genom att införa heltid som norm kan Torsås 
kommun erbjuda tjänster med hög kvalitet och kontinuitet utifrån ett 
brukarperspektiv. 
 
Medarbetarperspektiv – genom att få möjlighet till heltidstjänst ökar 
både inkomst och pension för medarbetare som idag arbetar deltid. 
 
Arbetsgivarperspektiv – genom att erbjuda heltidstjänster blir Torsås 
kommun en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera och behålla 
medarbetare med rätt kompetens och till fullo använda den kompetens 
som redan finns i verksamheten. 
 

Definitioner 
1. Med heltid som norm avses att alla befattningar i Torsås kommun har 

en sysselsättningsgrad som omfattar 100 procent.  
2. Med heltid som norm avses även att alla medarbetare arbetar heltid. 

Enbart lagstadgad ledighet är grund för deltidsarbete.  

För att nå detta behövs ett genomgripande arbete med att analysera 
förutsättningar för olika befattningar i ett heltidsperspektiv, behov av 
förändringar i schemaläggning, analys av arbetstidsmått med mera. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 230/17, Heltid som norm 
 
Mål 
Det finns ett förslag till implementering av heltid som norm för beslut i 
kommunfullmäktige senast 2018-06-30. 
 

Effekter 
Förväntade långsiktiga effekter av heltid som norm är: 
- minskat behov av vikarier, timavlönade medarbetare samt över-
/fyllnadstid 
- minskad sjukfrånvaro genom hälsosam organisation 
- minskad rörlighet inom svårrekryterade yrken 
- ökad jämställdhet 
- ökad möjlighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens 

 
Genomförande 
Uppdraget föreslås genomföras i projektform med personalchef som 
projektledare i nära samarbete med Kommunal. Vidare föreslås en 
projektgrupp tillsättas med ekonom, kommunikatör, HR-specialist samt 
förvaltningschef, beroende på var i genomförandefasen uppdraget befinner 
sig.  
 

Budget 
Enligt ovan föreslås projektet pågå under tre år. För det anslås medel som 
ramförstärkning till kommunstyrelsens verksamhet om 250 000 sek 
(halvårseffekt) i 2018 års budget vilket avräknas i för kommunen 
budgeterat resultat antaget av kommunfullmäktige i juni 2017. 500 000 sek 
(helårseffekt) avsätts därvid som riktad satsning i 2019 års samt 2020 års 
kommunala budget. 

Personalutskottet förslår 2017-10-30 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till uppdragsbeskrivning avseende Heltid som 
     norm. 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anslå medel enligt bifogad uppdragsbeskrivning, Heltid som norm;  
     
     Projektet pågår under tre år. För det anslås medel som ramförstärkning 
     till kommunstyrelsens verksamhet om 250 000 sek (halvårseffekt) i  
     2018 års budget vilket avräknas i för kommunen budgeterat resultat  
     antaget av kommunfullmäktige i juni 2017. 500 000 sek (helårseffekt)  
     avsätts därvid som riktad satsning i 2019 års samt 2020 års kommunala  
     budget. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 230/17, Heltid som norm 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-11-28 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, V yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut. 
 
Martin Kirchberg, SD med instämmande av Kent Freij, SD yrkar avslag på att 
projektet Heltid som Norm genomförs samt att anslå medel genom resurs-
förstärkning till kommunstyrelsens verksamhet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, V yrkande och 
Martin Kirchbergs, SD med fleras yrkande finner hon att kommunstyrelsen 
beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till uppdragsbeskrivning avseende Heltid som 
     norm. 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anslå medel enligt bifogad uppdragsbeskrivning, Heltid som norm;  
     
     Projektet pågår under tre år. För det anslås medel som ramförstärkning 
     till kommunstyrelsens verksamhet om 250 000 sek (halvårseffekt) i  
     2018 års budget vilket avräknas i för kommunen budgeterat resultat  
     antaget av kommunfullmäktige i juni 2017. 500 000 sek (helårseffekt)  
     avsätts därvid som riktad satsning i 2019 års samt 2020 års kommunala  
     budget. 
 

Reservation 
 
Martin Kirchberg, SD och Kent Freij, SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget yrkande. 
 

Protokollsanteckning 
 
Sverigedemokraterna Torsås står inte bakom den överenskommelse som Sveriges 
kommuner och landsting SKL har träffat med fackliga förbund om att införa 
”heltid som norm”. Sverigedemokraterna förespråkar i stället rätten till heltid. Att 
tvinga på personalen heltidsanställningar mot deras vilja vänder vi oss starkt 
emot. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 230/17, Heltid som norm 
 
Janita Kirchberg, SD ej tjänstgörande ersättare vill ha antecknat i protokollet 
att hon bifaller Martin Kirchbergs, SD med fleras yrkande samt ställer sig 
bakom reservationen. 
-----   
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KS § 231/17 
AU § 239/17 
AU § 231/17 
KF § 55/17 
KS § 132/17 
AU § 150/17 
AU § 123/17 
AU § 121/17 
AU § 96/17   17/KS0075 
Årsplan 2018, Plan 2019 - 2020 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar befolkningsutveckling, ram-
förändringar, skatteintäkter, driftbudget samt investeringar för 2018.  
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar tillägg med att inhämta utförligare redovisning från 
socialnämnden avseende ramförändringar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla tilläggsyrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-04-11: 
 
att inhämta utförligare redovisning från socialnämnden avseende ram- 
     förändringar, för redovisning i arbetsutskottet 2017-04-25, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2017-04-25. 
 

Arbetsutskottet/Budgetberedningens behandling 2017-04-25 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar sammanställning av nämndernas 
framställning samt regleringsavgiften i Sveriges kommuner och landsting SKL 
från februari 2016 till februari 2017. investeringar för 2017.  
 

Socialnämnden, socialchef Lena Sjöstrand, ordförande Christina 
Lönnqvist, S, 2:e vice ordförande Staffan Kromnow, S. 
 
Redovisning av socialnämndens rambudgetförslag, resursbehov 2018 – 2020 
samt placeringar Individ och familjeomsorg. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Bygg- och miljönämnden, tillförordnad förvaltningschef Hanna 
Gustafsson, ordförande Hans Larsson, S. 
 
Redovisning av driftskostnadsförändringar 2018. 
 

Bildningsnämnden, kommunchef Håkan Petersson 
 
Redovisning av volymökningar för 2018. 
 
Noteras att Henrik Nilsson Bokor, S lämnar sammanträdet. Mona Magnusson, 
M inträder som ersättare och Johan Petersson, L inträder som ersättare för 
Mona Magnusson, M.  
 

Tekniska nämnden, tillförordnad förvaltningschef Christian Lindqvist, 
ordförande Roland Swedestam, S 
   
Redovisning av driftkostnadsförändringar, skattefinansierad och affärdrivande 
verksamhet 2018. 
 

Kommunstyrelsen, kommunchef Håkan Petersson, ekonomichef Thomas 
Danielsson. 

 
Redovisning av volymförändringar 2018. 
 

Budgetberedningen föreslår 2017-04-25 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att budgetförutsättningar för 2018 års budget skall baseras på: 
 
     God ekonomisk hushållning 1 procent, 
      7 040 invånare som antagen befolkningsprognos, 
      Skatter och bidrag i nationell rapport per 27 april 2017 samt 
      50 procent, Sveriges kommuner och landstings kalkyl över regleringsavgift, 
      april 2017. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 83   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-11-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-05-02 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar de ekonomiska budget- 
förutsättningar som gäller efter Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
cirkulär per 2017-04-27. Dokumentet är uppdaterat med nya skatter och 
bidragskalkylen, april, invånarantal, hantering av regleringsavgiften, God 
ekonomisk hushållning, hur resursfördelningsmodellen nyttjats under 2016 och 
kostnadsförändringar från plan 2018. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-05-02: 
 
att notera redovisningen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-05-15 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S redovisar majoritetens (Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna) förslag till 
budget 2018, plan 2019 – 2020. 
 
God ekonomisk hushållning 
 
Resultatnivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun ändras från 2 
till 1 procent av skatter och utjämning. Därmed skall nettokostnadsandelen 
över en rullande femårsperiod inte överstiga 99 procent.  
Investeringarna skall över en rullande femårsperiod vara självfinansierade till 
50 procent.  
 
Resultatutjämningsreserven utgör buffert inför konjunkturnedgång eller vid 
större avvikelser. Reserven uppgår i nuläget till 14,5 miljoner. 

 
Resursfördelningsmodell 2018 
 
Den i kommunfullmäktige beslutade resursfördelningsmodellen justeras inför 
2018 enligt följande:  
Nivåerna i ingången av 2018 års verksamhet  
Barn i förskola: 280. Elever i grundskola:740. Elever i särskola 12.  
Hemtjänsttimmar: 86000.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Inom ramen för beslutat resursfördelningssystem för volymförändringar under 
innevarande budgetår sätts ersättningsnivåerna till;  
35 000 kronor per elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring. 
65 000 kronor per barn i förskolan överstigande 10 barn förändring. 
200 000 kronor per förändrat elevantal i särskolan. 
380 kronor per timme hemtjänst överstigande 2 000 timmars förändring 
hemtjänst.  

  
Utdebitering 
 
Skatten beräknas oförändrad under planperioden på 21,43. 
 
Internränta 
 
Internräntan fastställs till 2,5 procent. 

 
Revisionens budget 2018 
 
Föreslås vara oförändrad 500 000 kronor. 

 
Nyupplåning 
 
Kommunstyrelsen ges under 2018 rätten att öka kommunens skulder med upp 
till 25 miljoner kronor. 

 
Befolkningsprognos 2018 - 2020:  
 
2018: 7040, 2019: 7060, 2020: 7080.  

 
Resultatbudget (Tkr) 
 
2018: 3 947 
2019: 5 269    
2020: 7 117 

 
Löneökningar Budget 2018 plan 2019-2020 (Tkr) 
 
2018: 7 900, 2019: 8 200, 2020: 8 500 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Fördelning Effektiviseringskrav 2018 -2000 (Tkr) 
 
Kommunstyrelsen   -200 
Socialnämnden  -800 
Bildningsnämnden  -800 
Bygg och Miljönämnden -100 
Tekniska nämnden  -100 

 
Nya Satsningar 2018 – Efter fördelat effektiviseringskrav. (Tkr) 
 
Kommunstyrelsen 
Näringslivsutveckling   200                                             
Folkhälsa    200  
Övergångskostnader arkiv (engångskostnad 2018) 300    
 
Valnämnden                       
Kostnader valår    90 
 
Tekniska Nämnden  
Skattefinansierad                                -100 
 
Socialnämnden                         
Förebyggande och tidiga insatser                    1 000 
 
Bildningsnämnden                         
Volymförändringar barn                    2 500 
 
Bygg och Miljönämnden    
Bostadsanpassningar   500 

 

 
Resultat:  
 
Budget 2018: 3 947 Plan 2019: 5 269 Plan 2020: 7 117 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Investeringsbudget 2018 plan 2019-2020 
 

 Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Kommunstyrelsen 20 910 12 420 6 885 

Bygg- och miljönämnden 500 600 700 

Tekniska nämnden 
Skattefinansierad 

 
8 375 

  
12 025 

 
1 875 

Tekniska nämnden  
Anläggningstaxa 

 
18 000 

 
3 700 

 
3 700 

Socialnämnden 800 800 800 

Bildningsnämnden 1 270 2 400 2 100 

Totalt 49 855 31 945 16 060 
 

  
  

 

 
Martin Kirchberg, SD och Sten Bondesson, C meddelar att de inte kommer att 
ta ställning till något beslut utan återkommer i kommunstyrelsen 2017-05-30 
med eget förslag till budget 2018, plan 2019 – 2020. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2017-05-16 kommunstyrelsen besluta: 

   

 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att fastställa nivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun till 1  
     procent av skatter och kommunal utjämning, 

 
att över en rullande femårsperiod ska inte nettokostnaderna överstiga 99  
     procent av skatteintäkter och kommunal utjämning, 
 
att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 
     50 procent, 

 
att fastställa kommunens internränta till 2,5 procent, 

 
att fastställa oförändrad utdebitering 21,43, 
   

 

att fastställa revisionens budget med 500 tusen kronor,  
 
att fastställa majoritetens förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för  
     2019 – 2020, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor, 
 
att i beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring under  
     innevarande budgetår fastställa nivån för ingången i 2018 års verksamhet  
     till, 740 elever i grundskolan, 280 barn i förskolan, 12 elever i särskolan  
     samt 86 000 timmar hemtjänst, 
 
att inom ramen för beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring  
    under innevarande budgetår fastställa ersättningsnivån till 35 000 kronor per 
    elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring. 65 000 kronor per  
    barn i förskolan överstigande 10 barns förändring, 200 tkr per förändrat  
    elevantal i särskolan samt 380 kronor per hemtjänsttimme överstigande  
    2 000 timmars förändring, 
 
att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt,  
     att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-05-30 
 
Henrik Nilsson Bokor, S redovisar en revidering av alliansens förslag till 
budget 2018: 10 elever i särskolan istället för 12 elever i särskolan. 
 
Martin Kirchbergs, SD redovisar Sverigedemokraternas förslag till budget 2018, 
plan 2019 – 2020. 
 

 Öka anslagen till kommunstyrelsen med 120 tkr för att möjliggöra 
införandet av ett oppositionsråd på deltid. 

 Minska anslaget till kommunfullmäktige med 24 tkr, vilket är besparingen 
om fullmäktigesammanträden hålls i kommunens egna lokaler. 

 Öka anslagen till socialnämnden med 4,5 mnkr för att undvika ytterligare 
nedskärningar i välfärden. 

 Använda 3,5 mnkr av resultatutjämningsreserven för att finansiera 
tillskottet till socialnämnden. 

 Minska anslagen till bildningsnämnden med 305 tkr, vilket med föreslagna 
besparingar ändå möjliggör en satsning på skolsköterskans tillgänglighet 
och andra folkhälsoinsatser med ungdomsfokus. 

 Fullmäktige antar skrivelserna i Sverigedemokraternas budget för 2018 som 
generellt ramverk för ekonomiska prioriteringar inom respektive nämnd 
och förvaltning. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Christofer Johansson, C redovisar Centerpartiets förslag till budget 2018, plan 
2019 – 2020. 
 

 Avsätta till bildningsnämnden 600 000 kronor för satsning på förskole-
platser. 

 Avsätta till socialnämnden 150 000 kronor till utredning av att driva ett 
HVB-hem i kommunal regi samt om delade turer. 

 För att kompensera anslagen till bildningsnämnden och socialnämnden 
minska bygg- och miljönämndens bostadsanpassningar med 500 000 
kronor. 

 Minska kommunstyrelsens budget med 300 000 kronor (100 000 kronor 
för Kalmarsunds Gymnasieförbund och 200 000 kronor för kommunens 
närings-livsutvecklare).  

 

Yrkande 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar avslag på följande i alliansens förslag: 

 att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade 
till 50 procent, 

 att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor, 

 att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har 
rätt, att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 

 
Christofer Johansson, C yrkar att över en rullande femårsperiod ska 
investeringarna vara självfinansierade till 100 procent. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre hela budgetförslag – arbetsutskottets 
förslag till beslut, med revidering 10 elever i särskolan - Martin Kirchbergs, SD, 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018, - Christofer Johanssons, C 
Centerpartiets förslag till budget 2018. 
  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Votering begärs och kommunstyrelsen har att besluta om motförslag i 
huvudvotering antingen Martin Kirchbergs, SD, förslag eller Christofer 
Johanssons, C förslag. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Christofer Johanssons, C förslag, som 
motförslag i huvudvoteringen varvid votering begärs. 
 
Vid omröstning där ja = Christofer Johanssons, C förslag och nej = Martin 
Kirchbergs, SD, förslag, avges 3 ja-röster, 2 nej-röster samt 6 avstår. Hur var 
och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat att Christofer Johansson, C förslag som motförslag i 
huvudvoteringen.  
 

Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S       X 

Susanne Rosén S    X 

Lena Gustafsson V    X 

Mona Magnusson M       X 

Johan Petersson L Staffan Kromnow, M   X 

Sten Bondesson C  X   

Marcus Johansson C  X   

Christofer Johansson C  X   

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S       X 

 Summa 3 2 6 

 
I huvudvoteringen blir arbetsutskottets förslag till beslut, med revidering 10 
elever i särskolan ja-proposition och Christofer Johanssons, C förslag nej-
proposition. 
 
Vid omröstning där ja = arbetsutskottets förslag till beslut och nej = Christofer 
Johanssons, C förslag, avges 6 ja-röster, 3 nej-röster samt 2 avstår. Hur var och 
en röstat framgår av omröstningslista nummer 2. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut att anta majoritetens 
förslag med revidering till budget 2018. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 29 av 83   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-11-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
                  

Omröstningslista nummer 2 
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S   X     

Susanne Rosén S  X   

Lena Gustafsson V  X   

Mona Magnusson M    X    

Johan Petersson L Staffan Kromnow, M X   

Sten Bondesson C   X  

Marcus Johansson C   X  

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD       X 

Kent Freij SD    X 

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 6 3 2 

  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa nivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun till 1  
     procent av skatter och kommunal utjämning, 
 
att över en rullande femårsperiod ska inte nettokostnaderna överstiga 99  
     procent av skatteintäkter och kommunal utjämning, 

 
att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 
     50 procent, 

 
att fastställa kommunens internränta till 2,5 procent, 
 
att fastställa oförändrad utdebitering 21,43, 
 
att fastställa revisionens budget med 500 tusen kronor, 
 
att fastställa majoritetens förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för 
     2019 – 2020, 
 
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
att i beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring under  
     innevarande budgetår fastställa nivån för ingången i 2018 års verksamhet  
     till, 740 elever i grundskolan, 280 barn i förskolan, 10 elever i särskolan  
     samt 86 000 timmar hemtjänst, 
 
att inom ramen för beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring  
    under innevarande budgetår fastställa ersättningsnivån till 35 000 kronor per 
    elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring. 65 000 kronor per  
    barn i förskolan överstigande 10 barns förändring, 200 tkr per förändrat  
    elevantal i särskolan samt 380 kronor per hemtjänsttimme överstigande  
    2 000 timmars förändring, 
 
att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt,  
     att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 

 
Reservation 
 
Sten Bondesson, C, Marcus Johansson, C och Christofer Johansson, C 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna förslag. 
 
Martin Kirchberg, SD, och Kent Freij, SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt egna förslag. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2017-06-12 
 

Yrkande 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar avslag på följande i alliansens förslag: 

 att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade 
till 50 procent, 

 att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
      kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor, 

 att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har 
rätt, att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 

 
Christofer Johansson, C yrkar att över en rullande femårsperiod ska 
investeringarna vara självfinansierade till 100 procent. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Maria Karlsson, C yrkar avslag på att ekonomichefen med kommunstyrelsens 
ordförande som ersättare har rätt, att för kommunens räkning under år 2018 
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S med instämmande av Mona Magnusson, M, Roger 
Isberg, S, Lena Gustafsson, V, Mats Olsson, KD, Johan Petersson, L och 
Sören Bondesson, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Martin Kirchberg, SD med instämmande av Kent Freij, SD och Janita 
Kirchberg, SD yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2018, plan 
2019-2020. 
 
Christofer Johansson, C med instämmande av Maria Karlsson, C yrkar bifall till 
Centerpartiets förslag till budget 2018. 
 
Enligt begäran från ordförande ajourneras sammanträdet mellan 20.48 - 20.54 
innan kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna. 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre hela budgetförslag – 
kommunstyrelsens förslag till beslut, - Martin Kirchbergs, SD, 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018, plan 2019-2020 - Christofer 
Johanssons, C Centerpartiets förslag till budget 2018. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Votering begärs och kommunfullmäktige har att besluta om motförslag i 
huvudvotering antingen Martin Kirchbergs, SD, förslag eller Christofer 
Johanssons, C förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christofer Johanssons, C förslag, som 
motförslag i huvudvoteringen. 
 
I huvudvoteringen blir kommunstyrelsens förslag till beslut, ja-proposition och 
Christofer Johanssons, C förslag nej-proposition. 
 
Vid omröstning där ja = kommunstyrelsens förslag till beslut och nej = 
Christofer Johanssons, C förslag, avges 19 ja-röster, 9 nej-röster samt 5 avstår. 
Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 3. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut att anta majoritetens förslag till budget 2018. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Omröstningslista nummer 3  
 

Ledamöter Par
ti 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S  X   

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD    X 

Ann-Britt Mårtensson S  X   

Maria Karlsson  C   X  

Roland Swedestam  S  X   

Per Olov Vickius SD  - - - 

Mona Magnusson M  X   

Marcus Johansson C     X   

Christina Lönnqvist S  X   

Margareta Ohlin  L  X   

Eva-Kristina Berg  C      X   

Per-Olov Karlsson SD    X 

Sören Bondesson S  X   

Sten Bondesson C Nils Gustling, C  X  

Jill Jonsson S  X   

Staffan Kromnow M   X     

Janita Kirchberg SD    X 

Åsa Haglund Rosenborg C Östen Barrdahl, C  X  

Lars Sjöholm MP Mikael Nilsson, MP X   

Hans Larsson S  X   

Mats Olsson KD  X   

Linda Eriksson C  - - - 

Kerstin Ahlberg S  X   

Kent Freij SD    X 

Lena Gustafsson V  X   

Johan Petersson L  X   

Roger Isberg S  X   

Lisa Klasson C   X  

Susanne Rosén S  X   

Nicklas Thorlin SD    X 

Jan-Olof Olsson C   X  

Ewy Svensson M  X   

Björn Petersson S  X   

Frida Portin C   X  

 Summa 19 9 5 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa nivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun till 1  
     procent av skatter och kommunal utjämning, 
 
att över en rullande femårsperiod ska inte nettokostnaderna överstiga 99  
     procent av skatteintäkter och kommunal utjämning, 

 
att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 
     50 procent, 

 
att fastställa kommunens internränta till 2,5 procent, 
 
att fastställa oförändrad utdebitering 21,43, 
 
att fastställa revisionens budget med 500 tusen kronor, 
 
att fastställa majoritetens förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för 
     2019 – 2020, 
 
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor, 
 
att i beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring under  
     innevarande budgetår fastställa nivån för ingången i 2018 års verksamhet  
     till, 740 elever i grundskolan, 280 barn i förskolan, 10 elever i särskolan  
     samt 86 000 timmar hemtjänst, 
 
att inom ramen för beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring  
    under innevarande budgetår fastställa ersättningsnivån till 35 000 kronor per 
    elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring. 65 000 kronor per  
    barn i förskolan överstigande 10 barns förändring, 200 tkr per förändrat  
    elevantal i särskolan samt 380 kronor per hemtjänsttimme överstigande  
    2 000 timmars förändring, 
 
att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt,  
     att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Reservation 
 
Christofer Johansson, Maria Karlsson, Marcus Johansson, Eva-Kristina Berg, 
Lisa Klasson, Jan-Olof Olsson, Frida Portin, Nils Gustling, Östen Barrdahl 
samtliga Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna förslag. 
  

Arbetsutskottets behandling 2017-10-02 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar nämndernas svar avseende 
förändrade budgetförutsättningar.  
 
Budgetdialog med nämnderna gällande förändrade förutsättningar sedan 
kommunfullmäktiges beslut 2017-06-12 om budgetramar för 2018. 
 

Socialnämnden, tillförordnad socialchef Lena Sjöstrand, ordförande 
Christina Lönnqvist, S, 1:e vice ordförande Staffan Kromnow, M.  
 
Inga nya anspråk på förändrade budgetförutsättning görs inför 2018. 
Socialnämndens beslut 2017-09-14 § 71. 
 
Noteras att Sten Bondesson, C inträder utan att delta i beslutet, eftersom han 
inträtt under påbörjad behandling av ärendet. 
 

Bildningsnämnden, bildningschef Lena Sandgren Swartz, ordförande 
Sören Bondesson, S. 
 
Inga nya anspråk på förändrade budgetförutsättning görs inför 2018. 
 

Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, VD Kent Frost, 
ordförande Björn Petersson, S. 
 
Redovisar ett positivt resultat för innevarande år i Bostads AB och Torsås 
Fastighets AB. Underhållsbehovet är stort. 
 

Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg, 
ordförande Hans Larsson, S. 
 
Inga nya anspråk på förändrade budgetförutsättning görs inför 2018. 
 

Tekniska nämnden, samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg. 
   
Inga nya anspråk på förändrade budgetförutsättning görs inför 2018. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 

  

Kommunstyrelsen, kommunchef Håkan Petersson, ekonomichef Thomas 
Danielsson 

 
Inga nya anspråk på förändrade budgetförutsättning görs inför 2018. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-10-02: 
 
att ärendet återkommer i budgetberedningen 2017-11-07. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-11-07 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar inga nya anspråk på förändrade 
budgetförutsättning 2018. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2017-06-12 § 55 gäller avseende årsplan 2018,  
     plan 2019 – 2020.   
 
att för genomförande av projektet Heltid som Norm under projektperioden 
  2018-2020 anslås medel genom resursförstärkning till kommunstyrelsens  
  verksamhet om 250 000 sek (halvårseffekt) i 2018 års budget vilket  
  finansieras genom överskott i kommunens regleringsavgift.  
  500 000 sek (helårseffekt) avsätts därvid som riktad satsning i 2019-års  
  samt 2020-års kommunala budget. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-11-28 
 
Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD med instämmande av Kent Freij, SD yrkar avslag på att 
projektet Heltid som Norm genomförs samt att anslå medel genom resurs-
förstärkning till kommunstyrelsens verksamhet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag till beslut 
och Martin Kirchbergs, SD med fleras yrkande finner hon att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 36 av 83   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-11-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2017-06-12 § 55 gäller avseende årsplan 2018,  
     plan 2019 – 2020.   
 
att för genomförande av projektet Heltid som Norm under projektperioden 
  2018-2020 anslås medel genom resursförstärkning till kommunstyrelsens  
  verksamhet om 250 000 sek (halvårseffekt) i 2018 års budget vilket  
  finansieras genom överskott i kommunens regleringsavgift.  
  500 000 sek (helårseffekt) avsätts därvid som riktad satsning i 2019-års  
  samt 2020-års kommunala budget. 
 

Reservation 
 
Martin Kirchberg, SD och Kent Freij, SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget yrkande. 
 

Protokollsanteckning 
 
Janita Kirchberg, SD ej tjänstgörande ersättare vill ha antecknat i protokollet 
att hon bifaller Martin Kirchbergs, SD med fleras yrkande samt ställer sig 
bakom reservationen. 
-----   
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 232/17 
AU § 267/17 
AU § 242/17   17/KS0151 
Verksamhetsplan 2018, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar verksamhetsplan 2017 inklusive 
måluppfyllelse samt förslag till verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-11-07: 
 
att notera kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2018, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2017-11-21. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-11-21 
 
Socialnämndens, bygg- och miljönämndens, tekniska nämndens, Torsås 
Bostads AB:s och Torsås Fastighets AB:s verksamhetsplaner för 2018 
föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen, 
 
att överlämna kommunstyrelsens, socialnämndens, bildningsnämndens, bygg-  
     och miljönämndens, tekniska nämndens, Torsås Bostads AB:s och Torsås  
     Fastighets AB:s verksamhetsplaner för 2018 till kommunfullmäktige för  
     godkännande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen, 
 
att socialnämndens verksamhetsplan anpassas till ny internbudget 2018 i  
     samband med redovisningen i kommunfullmäktige, mars 2018. 
 
att överlämna kommunstyrelsens, socialnämndens, bildningsnämndens, bygg-  
     och miljönämndens, tekniska nämndens, Torsås Bostads AB:s och Torsås  
     Fastighets AB:s verksamhetsplaner för 2018 till kommunfullmäktige för  
     godkännande. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden  
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KS § 233/17 
AU § 268/17   17/KS0160 
Internbudget för 2018, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar förslag till internbudget 2018 för 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna kommunstyrelsens internbudget för 2018. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna kommunstyrelsens internbudget för 2018. 
-----  
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KS § 234/17 
AU § 240/17   17/KS0074 
Ansökningar om anstånd, anslutningsavgift för kommunalt 
VA      
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-04-15 § 54 om Riktlinjer avseende ärenden om 
anstånd med erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning och delbetalning av 
anslutningsavgift. Ärendena delas in i kategori A – D, där kategori C gäller 
fastighetens bärkraft och andra omständigheter. 
 
Fastigheten var tidigare tre fastigheter med tre adresser. Denna ansökan gäller 
bostadshuset.  
 
Nedanstående fastighet har ägarna ansökt om anstånd med betalning av 
anslutningsavgiften för kommunalt avlopp enligt kategori C. En ansökan om 
anstånd daterad 2016-07-07 har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

 Fastighet inom Grisbäck. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att tills vidare medges fastigheten inom Grisbäck anstånd med anslutning till  
     kommunalt vatten och avlopp enligt kategori C i Riktlinjer avseende ärenden om  
     anstånd med erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning och delbetalning av  
     anslutningsavgift. 
  
Anståndet förfaller till betalning i sin helhet när hela eller del av fastigheten 
övergår till annan ägare. Detta gäller dock inte vid dödsfall när det rör sig om 
efterlevande make, maka eller sambo.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tills vidare medges fastigheten inom Grisbäck anstånd med anslutning till  
     kommunalt vatten och avlopp enligt kategori C i Riktlinjer avseende ärenden om  
     anstånd med erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning och delbetalning av  
     anslutningsavgift. 
  
Anståndet förfaller till betalning i sin helhet när hela eller del av fastigheten 
övergår till annan ägare. Detta gäller dock inte vid dödsfall när det rör sig om 
efterlevande make, maka eller sambo.  
-----  
Sändlista 
Ekonomikontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KS § 235/17 
AU § 241/17 
KS § 96/17 
PU § 19/17 
PU § 41/16 
PU § 38/16   16/KS0143  
Ramavtal avseende leasing och administration av personbil, 
Bruttolöneavdrag, bilar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Kalmar kommun föreligger en tjänsteskrivelse avseende införande av 
regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun. 
 
Isak Högelius tar upp frågan om Torsås kommun i sitt arbete för att vara en  
attraktiv arbetsgivare skulle kunna tänka sig att erbjuda tillsvidareanställd  
personal bruttolöneavdrag vid köp/leasing av personbil i form av biogas-, el-, 
eller ladd hybridbil.  
 
Detta erbjudande är kostnadsneutralt för Torsås kommun och aktivt påskyndar 
utfasningen av fordon som drivs med fossila bränslen, vilket är helt i linje med 
de beslutade fullmäktigemålen. 
 
Roland Swedestam, S vill att personalavdelningen kontrollerar med 
Skattemyndigheten och får ett skriftligt svar på att det är i linje med svensk 
lagstiftning, innan arbetet med att ta fram riktlinjer för bruttolöneavdrag för 
bil. 
 

Personalutskottet beslutar 2016-10-05: 
 
att personalavdelningen tar kontakt med Skattemyndigheten för att få ett  
     skriftligt svar på vad som gäller enligt skattereglerna., 
  
att ärendet återkommer i personalutskottet. 
 

Personalutskottets behandling 2016-11-08 
 
Personalchef Isak Högelius har varit i kontakt med Skatteverket. I ett mail 
daterat 2016-10-27, konstaterar Skatteverket att några hinder inte finns. 
 

Personalutskottet beslutar 2016-11-08: 
 
att uppdra åt personalchefen att ta fram ett beslutsunderlag för Torsås 
     kommun till nästa personalutskott 2017-01-31. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 235/17, Ramavtal avseende leasing och 
administration av personbil, Bruttolöneavdrag, bilar 
 
Personalutskottets behandling 2017-04-04 
 
Många kommuner erbjuder idag sina anställda personalbil i form av miljöbil. 
Att erbjuda anställda miljöbil som personalbil innebär att kommunen, utan 
någon extra kostnad, aktivt påskyndar utfasningen av fordon som drivs med 
fossila bränslen, vilket är helt i linje med de beslutade budgetmålen. 
 
Torsås kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.  
 
Utvecklingen av elbilar går snabbt framåt och idag finns många elbilar på 
marknaden som möter de krav som bilisten har. Genom att erbjuda tillsvidare-
anställda personalbil i form av biogas, el eller laddhybrid, tar kommunen ett 
tydligt steg mot målet fossilbränslefri kommun. 
 
En personalbil blir billigare för den anställde jämfört med privat finansiering 
oavsett inkomstnivå. Samtidigt kan den allmänna pensionen och den sjuk-
penninggrundande inkomsten påverkas. Den ekonomiska effekten blir något 
bättre för den som har en lön som ligger över brytpunkten för statlig skatt  
(37 675 kr/mån). Kostnaden för den anställde är beroende av följande 
faktorer: 
- den anställdes månadslön 
- förmånsvärdet på vald bil 
- rabatten i kommunens ramavtal 
- körning till och från arbetet 
- körning i tjänsten. 
 
För den anställde är det lönsamt att hyra en miljöbil via sin arbetsgivare jämfört 
med om bilen köps privat och för arbetsgivaren är det kostnadsneutralt. 
Modellen är operationell leasing där arbetstagaren har en valfrihet avseende 
bilmärke, modell, utrustning, milantal med mera. Besparingen mot att privat 
finansiera bilen blir cirka 2 000 kronor per månad i snitt. 
 
Att erbjuda personalbil kan även vara ett instrument vid rekrytering av 
personal. 

 
Personalutskottet föreslår 2017-04-04 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att anta förslaget om införande och regler för innehav av personalbil för  
     tillsvidareanställda i Torsås kommun. Erbjudandet gäller miljövänlig  
     personalbil i form av bilar som kan drivas av biogas, el eller är en så kallad  
     laddhybrid,  
Fortsättning 
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Fortsättning § 235/17, Ramavtal avseende leasing och 
administration av personbil, Bruttolöneavdrag, bilar 
 
att uppdra åt ekonomiavdelningen att antingen avropa från det centrala avtalet  
     förhandlat genom Kommentus, alternativt att upphandla och teckna ett 
     ramavtal, avseende leasingtjänster och administration av personalbilar.  
     Det mest förmånliga alternativet för våra medarbetare skall väljas. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-04-25 
 
Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2017-04-25: 
 
att anta förslaget om införande och regler för innehav av personalbil för  
     tillsvidareanställda i Torsås kommun. Erbjudandet gäller miljövänlig  
     personalbil i form av bilar som kan drivas av biogas, el eller är en så kallad  
     laddhybrid,  

 
att uppdra åt ekonomiavdelningen att antingen avropa från det centrala avtalet  
     förhandlat genom Kommentus, alternativt att upphandla och teckna ett 
     ramavtal, avseende leasingtjänster och administration av personalbilar.  
     Det mest förmånliga alternativet för våra medarbetare skall väljas. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-11-07 
 
Ramavtal avseende leasing och administration av personbil mellan Volvofinans 
Bank AB och Torsås kommun föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera upprättat ramavtal avseende leasing och administration av personbil  
     mellan Volvofinans Bank AB och Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera upprättat ramavtal avseende leasing och administration av personbil  
     mellan Volvofinans Bank AB och Torsås kommun. 
----- 
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KS § 236/17 
AU § 246/17 17/KS0012  
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-10-31. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån  
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-10-31. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån  
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-10-31. 
-----  
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KS § 237/17 
AU § 271/17 17/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under november 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under 
november 2017. 
 

 Bergkvara 2:29, Förhandsbesked för byggnation av tak över dansbana och 
nybyggnad av en toalettbyggnad, för fyra toaletter. 

 Torsås 2:42, Flytt av befintligt lagertält och förlängning av befintligt 
lagertält. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under november 2017. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under november 2017. 
-----    
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KS § 238/17 
AU § 270/17   17/KS0024 
Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2017  
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun erbjuder 35 ungdomar feriearbete under sommaren 2017 
inom budget på 200 000 kronor. Åldern på ungdomarna är 17 och 18 år eller 
att de går i särskola. Tack vare statliga medel från Arbetsförmedling så erbjöds 
ytterligare 9 ungdomar feriejobb. Totalt 44 ungdomar. 
 
Antal sökande var uppdelade per födelseår enligt nedan: 
 
1997, 1 styck (kille) 
1998, 2 stycken (1 tjej och 1 killer) 
1999, 18 stycken (1 tjej och 17 killar) 
2000, 33 stycken (17 tjejer och 16 killar) 
2001, 3 stycken (1 tjej och 2 killar) 
 
Totalt: 57 stycken ansökningar  

 
Utav dessa meddelar 4 stycken att de fått andra sommarjobb och tackade 
därför nej till kommunalt feriearbete och nio stycken har inte rätt födelseår, ej 
svenskt personnummer, svårplacerade eller svarade inte på våra samtal.  
De som sökte och var i rätt ålder eller gick i särskolan/SFI var 17 tjejer och 27 
killar och utav dessa var det 7 stycken som gick i särskolan/SFI. 
 
Antal arbetade timmar och kostnad:  

 
1998      60 timmar x 65 kronor                        =    3 900 kronor 
1   
 
1999      537 timmar x 65 kronor                        =   34 905 kronor 
13      180 timmar x 75 kronor  =   13 500 kronor 
      OB tillägg   =        674:45 kronor
       

 
2000       1 561 timmar x 55 kronor =   85 855 kronor 
30       232 timmar x 65 kronor  =   15 080 kronor 
       OB tillägg  =     6 316:10 kronor 

 
                     PO-avgift 39,48 procent =   63 259:03 kronor 

 
Kostnad     =  223 489:58 kronor 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 238/17, Redovisning av kommunala feriearbeten 
för skolungdomar 2016  
 
Statligt bidrag som sökts från Arbetsförmedlingen =    46 405 kronor 
 
Total kostnad    =  177 084:58 kronor 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2017, 
 
att erbjuda skolungdomar kommunala feriearbeten under sommaren 2018, 
     inom befintlig budget 2018 (200 000 kronor). 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2017, 
 
att erbjuda skolungdomar kommunala feriearbeten under sommaren 2018, 
     inom befintlig budget 2018 (200 000 kronor), 
 
att till nästa år, tillföra i redovisningen inom vilket område och förvaltning 
     som tagit emot feriearbetare, samt även en uppdelning av kön. 
-----  
Sändlista 
Personalsekreteraren 
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KS § 239/17 
AU § 272/17    17/KS0050 
Förslag till uppdragsbeskrivning för kommunchefen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger ett förslag till uppdragsbeskrivning för kommunchefen. 
 
Enligt kommunallagen 2018-01-08 ska det finnas en skriftlig instruktion till 
rollen ”kommundirektör/chef” i samtliga kommuner. 
 
Sveriges kommuner och landsting SKL kommer att ta fram en mall för hur de 
ser på saken gällande kommundirektörens roll, men något dokument är inte 
klart än. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till uppdragsbeskrivning gällande kommun- 
     chefsrollen, 
 
att när SKL kommer ut med sin mall för hur man ser på saken gällande 
     kommundirektörens roll, ses uppdragsbeskrivning över för en eventuell 
     revidering. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till uppdragsbeskrivning gällande kommun- 
     chefsrollen, 
 
att när SKL kommer ut med sin mall för hur man ser på saken gällande 
     kommundirektörens roll, ses uppdragsbeskrivning över för en eventuell 
     revidering. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 240/17 
AU § 247/17 
AU § 182/17 
KF § 83/16 
KS § 132/16 
AU § 161/16   16/KS0099  
Delegationsordning/reglemente för nämnder och styrelse 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid personalutskottets sammanträde 2016-05-03 föreslog ledamöterna att 
kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras avseende vem som 
beslutar vid konferenser som är förlagda i mer än två dagar. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att samtliga nämnder och styrelse ser över och harmoniserar delegations- 
     ordningarna. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-05-31 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att samtliga nämnder och styrelse ser över och harmoniserar delegations- 
     ordningarna. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-06-13: 
 
att samtliga nämnder och styrelse ser över och harmoniserar delegations- 
     ordningarna. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-06-13 
 
Ledamot Mona Magnusson, M framställer om att hela kommunens 
delegationsordningar som är ett levande dokument bör ses över. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-06-13: 
 
att inhämta partigruppernas synpunkter på nämnder och styrelses gällande 
    delegationsordning och reglemente, 
 
att synpunkterna ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2017-10-30 för  
     redovisning i arbetsutskottet 2017-11-07.  
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 49 av 83   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-11-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 240/17, Delegationsordning/reglemente för 
nämnder och styrelse 
 
Arbetsutskottets behandling 2017-11-07 
 
Nämndernas och styrelsens delegationsordning och reglemente har skickats till 
samtliga gruppledarna i kommunens partier för att inhämta synpunkter på 
dokumenten. 
 
Vid dagens sammanträde har inga synpunkter kommit in. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S kommunstyrelsens ordförande informerar om att 
frågan väckts varför Torsås kommun inte har ett gemensamt och enhetligt 
reglemente och delegationsordning för respektive nämnd, Kalmar kommun är 
en av några kommuner som har det på detta sätt med ett huvuddokument samt 
därpå följande verksamhetsspecifika dokument. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att nämndernas och styrelsens delegationsordning, förblir oförändrade,  

 
att uppdra åt kommunchef Håkan Petersson att i samråd med kommun-  
  styrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S kartlägga processen 
  gällande översyn av reglemente och delegationsordning,  
 
att därvid återuppta ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott april månad  
     2018. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att nämndernas och styrelsens delegationsordning, förblir oförändrade,  

 
att uppdra åt kommunchef Håkan Petersson att i samråd med kommun-  
  styrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S kartlägga processen 
  gällande översyn av reglemente och delegationsordning,  
 
att därvid återuppta ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott april månad  
     2018. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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KS § 241/17 
AU § 248/17    17/KS0145 
Regler för partistöd i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger ett förslag till regler för partistöd i Torsås kommun. 
 
I förslaget framgår; 
 

 vem som har rätt att få partistöd, 

 vad partistödet består av, 

 fördelning av partistöd, 

 redovisning och granskning samt 

 utbetalning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslaget avseende regler för partistöd i Torsås kommun. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag avseende regler för partistöd i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 242/17 
AU § 264/17   17/KS0039 
Fastigheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om att före detta brandstationen i  
Torsås har värderats efter samråd med VD Kent Frost. Resultatet av 
värderingen motsvarar den värdering som gjorts på fastigheten Dalgatan 1 i 
Torsås.  
 
Kommunchefen efterhör om möjlighet finns att riva fastigheten på 
Lövsångaren 6 och Silon i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att undersöka förutsättningarna för att med Torsås Fastighets AB byta 
     fastigheten före detta brandstationen med fastigheten på Dalgatan 1 i  
     Torsås, 
 
att undersöka förutsättningarna för att riva fastigheten på Lövsångaren 6 och 
     Silon i Bergkvara. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att undersöka förutsättningarna för att med Torsås Fastighets AB byta 
     fastigheten före detta brandstationen med fastigheten på Dalgatan 1 i  
     Torsås, 
 
att undersöka förutsättningarna för att riva fastigheten på Lövsångaren 6 och 
     Silon i Bergkvara. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 243/17 
AU § 256/17   17/KS0039  
Fastigheten Vågen 
  
Ärendebeskrivning 
 
En anmälan om otillräcklig tillgänglighet på fastigheten Bergkvara 2:1 (Vågen)  
inkom till bygg- och miljönämnden och skickades till fastighetsägaren för  
kännedom 2015-02-25. 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2015-06-25 avseende vilka åtgärder som ska 
genomföras på fastigheten lämnar Kent Freij, SD ett yrkande att fastigheten 
ska tillhöra Torsås Fastighets AB ansvar och förvaltning. 
 
Socialnämnden beslutar 2017-09-14 § 103 att uppdra åt socialförvaltningen att 
utreda möjligheterna samt kostnaderna för att ansvaret överförs till Torsås 
Fastighets AB. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera socialnämndens beslut daterat 2017-09-14 § 103, att uppdra åt  
     socialförvaltningen att utreda möjligheterna samt kostnaderna för att  
     ansvaret överförs till Torsås Fastighets AB. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera socialnämndens beslut daterat 2017-09-14 § 103, att uppdra åt  
     socialförvaltningen att utreda möjligheterna samt kostnaderna för att  
     ansvaret överförs till Torsås Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KS § 244/17 
AU § 273/17    17/KS0162 
Lägenhetsarrende, Bergkvara 2:33 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på lägenhetsarrende mellan Torsås kommun och PJN Cilon AB 
föreligger avseende nyttjande av en tomtyta om cirka 2 953 kvm på del av 
fastigheten Bergkvara 2:33. 
 
Avtalstiden gäller från och med 2017-09-01 och till och med 2027-08-31. Vid 
utebliven uppsägning förlängs avtalet med fem (5) år i sänder. Uppsägnings-
tiden är sex (6) månader. 
 
Avtalsåret löper från och med den 1 januari till och med den 31 december för 
en kostnad av 5 685 kronor jämte mervärdesskatt per avtalsår. Avgiften ska 
betalas årsvis i förskott mot faktura och ska vara Torsås kommun tillhanda den 
30 december varje år. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till lägenhetsarrende mellan Torsås kommun  
     och PJN Cilon AB föreligger avseende nyttjande av en tomtyta om cirka  
     2 953 kvm på del av fastigheten Bergkvara 2:33, 
 
att revidera avtalstiden med att avtalet gäller från och med 2017-12-01, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan  
     Petersson att underteckna lägenhetsarrendet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till lägenhetsarrende mellan Torsås kommun  
     och PJN Cilon AB föreligger avseende nyttjande av en tomtyta om cirka  
     2 953 kvm på del av fastigheten Bergkvara 2:33, 
 
att revidera avtalstiden med att avtalet gäller från och med 2017-12-01, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan  
     Petersson att underteckna lägenhetsarrendet. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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KS § 245/17 
AU § 249/17 
AU § 183/17 
AU § 98/16 
AU § 84/16   15/KS0188 
Verksamhet och användning av lokaler, Mjölner 
Förskolor i centrala Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 

 
Kommunchefen har av kommunstyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att göra 
en kort inventering gällande förutsättningar för salongen på Stage4You:s 
framtid efter det att Kalmarsunds Gymnasieförbund lämnat lokalerna.  

 
Tre utredningsfrågor har ställts till tre olika referensgrupper för att få ett 
helhetsperspektiv gällande salongens framtid. Referensgrupperna är Torsås 
Företagscentrum (TFC), Torsås Teaterförening samt Revyarna tillsammans 
med Torsås Storband. 
 
Utredningsfrågorna som ställdes lika till alla grupperna var: 

 Vad kan man/vi ha för verksamhet i salongen? 

 Hur skulle en sådan verksamhet kunna organiseras, i vilken form och 
på vilket sätt? 

 Hur skulle en sådan verksamhet finansieras? 
 

Med anledning av kort tid till förfogade så har avgränsningarna i utredningen 
tydligt stannat vid ovan frågeställningar.   

 

Sammanfattning av samtalen med referensgrupperna 
 

Torsås Företagscentrum 
Salongen är en lokal i modern tappning vars motsvarighet inte finns någon 
annanstans i kommunen.  
Användningsområden är troligen lokala arrangemang och mässor.  
Salongen bör "paketeras" attraktivt och marknadsföras.  
Viktigt att det ges tid till att hitta extern, privat entreprenör/ aktör som kan 
driva salongen. Salongen bör i förlängningen vara intäktsfinansierad.  

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 245/17, Verksamhet och användning av lokaler, 
Mjölner 
 
Torsås Teaterförening 
Salongen öppnar upp möjligheten för att köpa in större och dyrare 
teateruppsättningar och andra teaterarrangemang.  
Teaterföreningen skulle kunna satsa på en stor, dyr föreställning som är 
publikdragande. För samtidigt kunna behålla ett bredare teaterutbud och en 
mångfald krävs ekonomiskt tillskott. Inga förslag på finansiering framkom i 
samtalet.  
 
Revyarna och Torsås Storband 
Torsås har ett kulturarv att bevara och musik har blivit en symbol för 
kommun. Det finns exempel på musikevenemang som flyttat ut till närliggande 
kommunen eftersom lokaliteterna inom Torsås kommun varit för små och 
S4Y salong delvis varit låst av skolverksamhet.  
Salongen öppnar upp för nya möjligheter. Evenemang, event, utbildningar, 
mässor, danstävlingar, konferenser, konserter, lan samt diverse andra aktiviteter 
som enklare kan arrangeras i kommunen. 
Kulturskolan kan i en förlängning använda salongen till dans, vernissager, 
uppspel, digitalt skapande, studioinspelningar etc.  
Salongen skulle kunna användas av flera av kommunens nämnder, närheten till 
förskolan och skolan och äldreboende öppnar upp för möjligheter. 
En intressegrupp bör bildas som kan utveckla salongen och skapa en känsla för 
att få olika intressenter intresserade. 
Sponsring från exempelvis näringslivet skulle kunna vara en del av 
finansieringen. 
Krävs anslagsfinansiering i ett inledande skede och en inkörningsperiod för att 
få igång regelbunden verksamhet i salongen som eventuellt i dess förlängning 
skulle kunna räcka hela vägen fram till en intäktsfinansierad verksamhet. 

 

Sammanfattning 
Det råder ingen som helst tveksamhet till att salongen är en unik lokal som 
öppnar upp för nya möjligheter. Det finns en bredd av tankar och idéer 
omkring användningen. Intervjugruppernas uppfattning är i huvudsak att 
salongen i en framtid bör vara helt eller till del intäktsfinansierad. Sannolikt är 
dessutom att kommunen initialt (osäkert hur länge) måste står för en 
anslagsfinansierad del. 
Driften skulle enligt de intervjuade grupperna kunna vara i föreningsform som 
du eventuellt skulle kunna öppna upp möjligheter för exempelvis genom 
bidragsökning. 
Salongen föreslås även kunna drivas kommersiellt genom entreprenör. I dags-
läget kan ingen entreprenör för ändamålet identifieras.  
Om en lämplig entreprenör ska ta över salongen krävs det tid och det krävs att 
ett konceptmaterial tas fram.  

Fortsättning 
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Fortsättning § 245/17, Verksamhet och användning av lokaler, 
Mjölner 
    
Inlaga daterad 2016-02-19 innefattande inlaga från Ann Milesson föreligger 
från Roger Isberg, S. 
    

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att bjuda in bildningschefen och ordförande i bildningsnämnden för mer 
     information i ärendet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-05 
 
Bildningschef Lena Sandgren Swartz och bildningsnämndens ordförande 
Sören Bondesson redovisar tre förslag på användning av lokalerna på 
Stage4you. 
 
Alternativ 1; Hela Stage4you, sex avdelningar + fritids. 
Alternativ 2; Del av Stage4you, Linnéan och Smultronet ingår ej. 
Alternativ 3; Del av Stage4you, Lågstadiet till Stage4you. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05: 
 
att notera informationen gällande förslag på användning av lokalerna på 
     Stage4you. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-06-13 
 
Bildningsnämnden beslutar 2017-05-09 § 66 att begära en förtydligande 
avseende Mjölners nuvarande verksamhet och användning av lokalerna. 
 
Kommunchef Håkan Petersson lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-06-13: 
 
att fortsätta dialogen med bildningsnämnden gällande användning av lokalerna  
     på Mjölner. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-11-07 
 
Bildningsnämnden beslutar 2017-10-03 § 125 att som inriktningsbeslut under- 
söka möjligheten att inrymma hela förskole- och fritidshemsverksamheten i 
Torsås vid Mjölnerområdet samt att begära hjälp från kommunstyrelsen att 
utreda förutsättningarna gällande mark- och trafikfrågor vid en verksamhet 
enligt ovan. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 245/17, Verksamhet och användning av lokaler, 
Mjölner 
 
Christofer Johansson, C framför behovet att utreda lösning av trafiksituationen 
utifrån att fyra förskoleavdelningar inryms på Mjölner, salongens kvarvarande 
samt två förskoleavdelningar på Smultronet, samt att utreda om fritidshem går 
att inrymma i Mjölner eller annan lokal nära skolan. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ställer sig bakom Christer Johansson, C syn på frågans 
utredningsbehov. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunchefen Håkan Petersson är bildningsnämnden behjälplig att utreda 
     lösning av trafik – och marksituationen utifrån bildningsnämndens  
  inriktningsbeslut. 
  
att även utreda möjligheten till att fyra förskoleavdelningar  
     inryms på Mjölner, salongens kvarvarande samt två förskoleavdelningar på 
     Smultronet, samt att utreda om fritidshem går att inrymma i Mjölner eller  
     annan lokal nära skolan. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-11-28 
 
Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD med instämmande av Kent Freij, SD och Christofer 
Johansson, C yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Martin Kirchberg, SD med fleras yrkande. 
 
Janita Kirchberg, SD ej tjänstgörande ersättare vill ha antecknat i protokollet 
att hon bifaller Martin Kirchbergs, SD med fleras yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunchefen Håkan Petersson är bildningsnämnden behjälplig att utreda 
     lösning av trafik – och marksituationen utifrån bildningsnämndens  
  inriktningsbeslut. 
  
att även utreda möjligheten till att fyra förskoleavdelningar inryms på Mjölner, 
     salongens kvarvarande samt två förskoleavdelningar på Smultronet, samt 
 
att utreda om fritidshem går att inrymma i Mjölner eller annan lokal nära  
     skolan. 
----- Sändlista Bildningsnämnden, Kommunchefen 
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KS § 246/17 
AU § 253/17   17/KS0144  
Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag av länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och 
angränsande område hälso- och sjukvård har utsedd arbetsgrupp från 
landstinget och kommunerna i Kalmar län tagit fram en överenskommelse 
gällande den nya Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård som börjar att gälla 2018-01-01. Nuvarande Lag om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) upphör då att gälla. 
 
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god 
kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser 
från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller lands-
tingets öppna hälso- och sjukvård. 
 
Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, 
där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till 
fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom ett tillitsfullt sam-
arbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv vård- och 
omsorg där denne känner sig trygg och delaktig. 
 
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när 
sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara 
dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå målet. 
 
Uppföljning för år 2018 ska ske senast 2018-08-31. Utvärdering klar  
2018-12-31, parallellt med utvärderingen tas en ny överenskommelse fram. 
Denna överenskommelse gäller från 2018-01-01 – 2018-12-31. 
 
Socialnämnden beslutar 2017-09-14 § 101 att anta överenskommelse mellan 
Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-11-07 
 
Noteras att ledamot Mona Magnusson, M lämnar mötet och in träder ledamot 
Kent Freij, SD som tjänstgörande ersättare. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 246/17 Överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att anta Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i  
    Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i  
    Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 247/17 
AU § 254/17   17/KS0026  
Överenskommelse avseende samarbete kring besöksmålet 
Garpens fyrplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gapens vänner har i dag en överenskommelse med Torsås kommun som är 
gällande under ett år och därvid löper ut 2017-12-31.  
 
För att ges förutsättningar till att skapa kontinuitet och stabilitet i verksam-
heten påtalar Garpens Vänner behovet av kommunal stöttning. I samman-
hanget önskar föreningen ett avtal med längre löptid än 12 månader. Många 
identifierade svaga punkter, punkter som har ett större utredningsbehov, gör 
det svårt att under den tid som står till förfogande innevarande år hitta rätt i en 
överenskommelse som känns rättvis, korrekt och relevant.    

 
Arbetsutskottet förslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta:  
 
att förlänga befintligt avtal med Garpens vänner att även omfatta verksamhets- 
     år 2018, 
 
att snarast bilda en arbetsgrupp mellan parterna med uppdrag att ta fram för- 
     slag till ett långsiktigt samarbete. Gruppens förslag skall vara arbets-  
     utskottet tillhanda under våren 2018 dock senast 2018-04-30.  
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
 
att förlänga befintligt avtal med Garpens vänner att även omfatta verksamhets- 
     år 2018, 
 
att snarast bilda en arbetsgrupp mellan parterna med uppdrag att ta fram för- 
     slag till ett långsiktigt samarbete. Gruppens förslag skall vara arbets-  
     utskottet tillhanda under våren 2018 dock senast 2018-04-30.  
-----  
Sändlista 
Garpens vänner 
Kommunchefen 

 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 61 av 83   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-11-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 248/17 
AU § 255/17   17/KS0098 
Icke verkställda beslut kvartal 2, 2017  
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 

Rapport kvartal 2, 2017 
 
Antal icke verkställda beslut: 3  
Varav ett (1) ärende upphört under 2:a kvartalet. 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20160926 -  244 LSS Korttidstillsyn – resursbrist 
Den enskilde har flyttat från 
kommunen 20170528 

Man 20160705 - 360 LSS Korttidstillsyn – resursbrist 

Kvinna 20160812 - 278 SoL Kontaktperson – resursbrist 

   
Antal dagar från beslut till rapportering (170630): 882 (1 034) 
Antal män: 2 (4) 
Antal kvinnor 1 (1) 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 2, 2017. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 2, 2017. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 249/17 
AU § 258/17   16/KS0109 
Skrivelse avseende väg med mera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Jan-Erik Mellström föreligger mail daterat 2017-10-04 avseende väg med 
mera. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun inte delar Jan-Erik Mellströms beskrivning av den  
  uppkomna situationen rörande vägen och marken samt att därvid det beslut 
    kommunstyrelsen 2016-05-31 § 140 fattat i frågan kvarstår.  
 
att Torsås kommun tackar för Jan-Erik Mellströms erbjudande att köpa en av 
  fastigheterna, men att det i nuläget inte är aktuellt. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-11-28 
 
Enligt telefon 2017-11-15 med Jan-Erik Mellström så har han önskemål om att 
få bygga fram till sin tomtgräns och att Torsås kommun lämnar ett medgivande 
för detta. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun inte delar Jan-Erik Mellströms beskrivning av den upp- 
  komna situationen rörande vägen och marken samt  
 
att därvid det beslut kommunstyrelsen 2016-05-31 § 140 fattat i frågan kvar- 
     står, 
 
att Torsås kommun tackar för Jan-Erik Mellströms erbjudande att köpa en av 
  fastigheterna, men att det i nuläget inte är aktuellt. 
-----  
Sändlista 
Jan-Erik Mellström 
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KS § 250/17 
AU § 243/17   17/KS0147 
Delårsrapport 2017, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2017 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
Resultatet efter årets första åtta månader 2017 blev 443 tkr vilket är 282 tkr 
bättre än budget för perioden. De största avvikelserna avser högra intäkter för 
brandskyddskontroll och något lägre avskrivningar än budgeterat.  
 
Likvida medel uppgår till 2,8 mnkr, årets investeringar har finansierats med 
egna medel.  
 
Prognosen för 2017 visar på ett resultat 775 tkr.  Det negativa resultatet från 
2016 förväntas bli återställt under. Redovisningsprinciperna är de samma som 
vid 2016 års utgång, förutom pensionsskuld gällande efterlevande pension. 
Sista premien betalades uti maj månad 2017.  
 
År 2017 är det elfte verksamhetsåret för Räddningstjänstförbundet Emmaboda 
– Torsås. Respektive ägarandel i förbundet är huvudsak baserad på tidigare 
kostnader för räddningstjänsterna i Emmaboda och Torsås, ställd mot 
invånarantalet. Utifrån detta är ägarandelen för Emmaboda 61,5 procent 
respektive Torsås 38,5 procent. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås beslutar 2017-09-25 § 40att 
godkänna delårsrapport 2017. 
 
PwC bedömning av delårsrapport 2017: 
 
Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. Redovisningen av semesterlöneskulden per 31 
augusti inte fullt ut överensstämmer med god redovisningssed. Bedömningen i 
delårsrapporten är att balanskravet kommer at uppfyllas för år 2017. I och med 
årets prognostiserade resultat förväntas förbundet återställa föregående års 
underskott. 
 
Det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som 
fastställts i budget 2017. Enligt förbundets prognos kommer båda finansiella 
målen att uppfyllas. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 250/17, Delårsrapport 2017, Räddningstjänst-
förbundet Emmaboda – Torsås 
 
Utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall per 31 
augusti delvis är förenlig med de fastställda målen i ägardirektivet. Upp-
följningen i delårsrapporten visar att hälften av åtgärderna är genomförda samt 
att hälften av kvalitetsindikatorerna visar en positiv utveckling. För respons-
tiden saknas uppgift om utfallet är 2016, varför inge bedömning om 
utvecklingen görs. 

 
Revisorerna i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås utlåtande: 
 

 Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller lagens krav och god 
redovisningssed. 

 Förbundet, enligt prognosen, kommer att uppnå en ekonomi i balans och 
återställa föregående års underskott. 

 Delårsrapporten innehåller en uppföljning av förbundets mål för god 
ekonomisk hushållning. Enligt uppföljningen beräknas samtliga finansiella 
mål uppfyllas. För de verksamhetsmässiga målen visar uppföljningen att 
hälften av åtgärderna är genomförda och att hälften av kvalitets-
indikatorerna visar på en positiv utveckling. 
Saknas en prognos över bedömningen av måluppfyllelsen per den 31 
december 2017. Detta bör framgå av delårsrapporten. 

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

 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera granskningsrapporten samt utlåtandet från revisorerna avseende  
     delårsrapport 2017, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås delårsbokslut 
     för 2017. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera granskningsrapporten samt utlåtandet från revisorerna avseende  
     delårsrapport 2017, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås delårsbokslut 
     för 2017. 
 -----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 251/17 
AU § 244/17    17/KS0149 
Delårsbokslut 2017, Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 
  
Ärendebeskrivning  
 
Delårsrapporten avseende perioden 2017-01-01 – 2017-08-31 visar ett över-
skott på 3,2 mnkr (förra året -17,8). Helårsprognosen visar en balanserad 
budget om 0 tkr (-18,0 mnkr).  
 
Viktigaste budgetavvikelserna i övrigt är; 
 

 Deponiskatt för perioden 2015-2016. 

 Produktionskostnadsökningar från föregående år. 

 Extra kostnader i sorteringsanläggning på grund av produktionsstörningar 
hos extern mottagare. 

 Avsättning för återställande av deponi för förorenade jordar. 
 
Revisorerna i Kalmarsundsregionens Renhållare bedömer: 
 

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

 Att räkenskaperna ger i allt väsentligt en rättvisande bild av resultatet för 
perioden och ställningen per 2017-08-31. Därmed utgör de ett vedhäftigt 
underlag för uttalad prognosbedömning av 2017 års resultat. 

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

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

 De finansiella målen är delvis uppfylld för de verksamhetsmål som har 
följts upp visar att de är förenliga med de mål för verksamheten som 
förbundsdirektionen har fastställt. 

 Årets resultat prognosticeras till +/-0, vilket innebär att balanskravet för år 
2017 uppnås. 

 
Delårsrapport 2017 samt revisionsrapport föreligger. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 251/17, Delårsbokslut 2017, Kalmarsunds-
regionens Renhållare KSRR 
  
Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsundsregionens Renhållares delårsbokslut samt revisions- 
     rapporten för 2017. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsundsregionens Renhållares delårsbokslut samt revisions- 
     rapporten för 2017. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 252/17 
AU § 245/17    17/KS0150 
Taxor och taxeföreskrifter 2018, Kalmarsundsregionens 
Renhållare KSRR 
  
Ärendebeskrivning  
 
Förslaget innebär i stort oförändrade taxor med följande förändringar mot 
2017; 
 

 Grundtaxa vid undantag för uppehåll för hämtning av hushållsavfall införs. 

 Grundtaxa för kolonilotter införs. 

 Slamtaxa vid omplanerad tömningsdag likställs med extra tömning inom 
tio dagar. 

 Justerad slamtaxa för tömning av BDT då den töms i samband med sluten 
tank på fastigheten. 

 Tömningstaxa för vippcontainer höjs. 

 Framkörningstaxa för fett höjs. 

 Verksamheter som väljer SWE-faktura undantas från tilläggsavgift vid 
månadsfakturering. 

 Nytt begrepp införs – ”bottentömmande behållare”. 
 
Förslag till taxor och föreskrifter för 2018 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till taxor och föreskrifter för 2018 från Kalmarsundsregionens  
     Renhållare. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till taxor och föreskrifter för 2018 från Kalmarsundsregionens  
     Renhållare. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 253/17 
AU § 265/17   17/KS0148  
Förfrågan om medverkan i projektet We stand app 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun genomförde 2015 enkäten LUPP bland unga i kommunen.  
Resultatet visar att många unga i åttonde klass och år två på gymnasiet i stor  
utsträckning inte känner sig trygga på nätet. 
 
Föreningen Kumulus, där Torsås kommun är medlem, har ansökt om att få  
beviljat ett nytt treårigt projekt, We stand app, från Allmänna Arvsfonden. 
Kumulus har därigenom fått finansiering till ett viktigt projekt som kommer att 
jobba med att förebygga, informera och utbilda unga i Kalmar län om näthat, 
rasism, kränkningar och eventuella konflikter på nätet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna förfrågan till bildningsnämnden för ställningstagande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att överlämna förfrågan, till bildningsnämnden för ställningstagande. 
----- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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KS § 254/17 
AU § 260/17   17/KS0152 
Medborgarförslag - Prova på att vara funktionshindrad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås föreligger synpunkter daterat 2017-10-11 
avseende behandling av ett medborgarförslag gällande att prova på att vara 
funktionshindrad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-09-14 § 113 att avslå medborgarförslag – 
Prova på att vara funktionshindrad samt att i stället överlämna förslaget till 
Funktionshinderrådet för beredning. Medborgarförslaget anses härmed 
besvarat.  
 
Ingen beredning från Funktionshinderrådet har inkommit till kommun-
styrelsen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2015-09-14 § 113 att avslå medborgarförslag  
  kvarstår och därvid avses besvarat.  
 
att efterhöra med Funktionshinderrådet om rådet har funderingar på att låta de 
     politiker som vill, få prova på att vara funktionshindrad. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-11-28 
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås har lämnat in ett överklagande daterat 2017-10-11 
avseende brott mot kommunallagen och Torsås kommunfullmäktiges regler 
vad gäller medborgarförslagets handläggning och beslutsgång. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2015-09-14 § 113 att avslå medborgarförslag  
  kvarstår och därvid anses besvarat.  
 
att efterhöra med Funktionshinderrådet om rådet har funderingar på att låta de 
     politiker som vill, få prova på att vara funktionshindrad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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AU § 255/17 
KF § 72/16    16/KS0101  
Medborgarförslag – Öka bemanningen inom hemtjänsten och 
äldreboende 
  
Ärendebeskrivning  
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
ökar bemanningen inom hemtjänsten och äldreboende. 
 
Detta med anledningen av den höga sjukfrånvaron och den tunga arbetsbörda 
som många inom hemtjänsten och åldringsvården har, föreslås att Torsås 
kommun ökar bemanningen inom hemtjänsten med sex till åtta personer och 
tre till fyra personer inom äldreboende. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-05-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Öka bemanningen inom hemtjänsten och 
     äldreboende till socialnämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun-
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svars-
tid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-11-07 
 
Socialförvaltningen har under ett flertal år haft en mycket hög sjukfrånvaro där 
verksamheterna hemtjänsten och särskilt boende är de verksamheter som haft 
bland den högsta sjukfrånvaron. Under det första halvåret 2017 har en 
minskning av sjukfrånvaro skett. Hög sjukfrånvaro kan orsakas av många olika 
saker och fler personer behöver inte vara lösningen för minskad sjukfrånvaro. 
Det är dock av stor vikt att förvaltningen fortsätter med tydligt arbete mot en 
friskare organisation. 
 
För att minska sjukfrånvaron är det viktigt med ett tydligt arbete inom 
organisation mot en friskare organisation. Att tillsätta mer personal bedöms 
inte vara lösningen på den höga sjukfrånvaron. 
 
Arbetsgivaren och Kommunal har tillsammans gemensamma möten avseende 
hur heltid som norm ska kunna genomföras inom socialförvaltningen.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 255/17, Medborgarförslag – Öka bemanningen 
inom hemtjänsten och äldreboende 
 
Socialnämnden beslutar 2017-09-14 § 104 att avslå medborgarförslaget och inte 
utöka nuvarande bemanning inom hemtjänsten och särskilt boende i avvaktan 
på det fortsatta arbete med heltid som norm. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Öka bemanningen inom hemtjänsten och  
     äldreboende med hänvisning till socialnämndens beslut 2017-09-14 § 104, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-11-28 
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås har lämnat in ett överklagande daterat 2017-10-01 
avseende brott mot Torsås kommunfullmäktiges beslut om behandling av 
medborgarförslaget. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Öka bemanningen inom hemtjänsten och  
     äldreboende med hänvisning till socialnämndens beslut 2017-09-14 § 104, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 256/17 
AU § 276/17 
KF § 77/17   17/KS0101 
Medborgarförslag – Gång- och cykelväg, Kvilla 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nils-Olof Petersson, Torsås vill i ett medborgarförslag få en gång- och 
cykelväg på gamla järnvägsbanken mellan skolan och Kvilla by. 
 
Nils-Olof frågar även varför en gång- och cykelväg på Karlskronavägen är 
viktigare än tidigare önskemål om gång- och cykelväg i Kvilla. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2017-06-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Gång- och cykelväg, Kvilla till tekniska  
     nämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun-
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar 
inte nämnden/styrelsen tidsfristen, ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-11-21 
 
Tekniska nämndens bedömning och beslut 2017-10-17 § 36; 
 
Att anlägga gång- och cykelvägar är något som tekniska nämnden generellt 
ställe sig positiva till. Vid nyanläggningar måste man alltid väga förhållandet 
mellan kostnad och nytta. 
 
Att binda ihop gång- och cykelvägarna längs Karlskronavägen genom att 
anlägga en sista ny sträcka, för en i sammanhanget ganska låg summa pengar 
och därigenom skapa nytta, genom en trygg resa för gående och cyklister i hela 
sydvästra Torsås, är i frågan kostnad och nytta en mycket god affär. 
 
Att anlägga en gång- och cykelväg till Kvilla är väl så viktig men den träffar inte 
den stora mängden människor i förhållande till vad den kostar att anlägga. Med 
hänsyn till att den mest trafikerade delen av sträckan längs Gullabovägen mot 
Kvilla redan är anlagd blir den samlad bedömning att det finns andra gång- och 
cykelvägsträckor som måste ges förtur. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 256/17, Medborgarförslag – Gång- och cykelväg, 
Kvilla 
 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige avslå medborgar-
förslaget med hänvisning till nämndens bedömning. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2017-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Gång- och cykelväg, Kvilla med hänvisning till   
     tekniska nämndens bedömning 2017-10-17 § 36, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Gång- och cykelväg, Kvilla med hänvisning till   
     tekniska nämndens bedömning 2017-10-17 § 36, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 257/17 
AU § 277/276 
KF § 49/17    17/KS0086  
Motion – Vägskyltar vid infart till Torsås kommun 
  
Ärendebeskrivning  
 
Janita Kirchberg, SD och Martin Kirchberg, SD hemställer i en motion att 
Torsås kommun tillskriver Trafikverket för att begära att de sätter upp skyltar 
med ”Torsås kommun” vid alla statliga vägar in till kommunen samt att 
kommunen på sina större vägar in till kommunen sätter upp skyltar med 
”Torsås kommun”. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2017-04-24: 
 
att överlämna motionen – Vägskyltar vid infart till Torsås kommun till  
     kommunchefen/kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden/styrelsen 
tidsfristen, ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-11-21 
 
Tekniska nämndens och gata/parkchef Christian Lindströms 
bedömning och beslut 2017-11-06 § 42; 
 
Efter en kontakt med Trafikverkets personal inkom följande svar;  
Trafikverket jobbar strikt och konsekvent efter sina egna riktlinjer i Vägar och 
gators utformning VGU. VGU används även av många kommuner, inklusive 
Torsås kommun, som en slags teknisk handbok då den är mycket omfattande. 
Sedan ett antal år sätter Trafikverket i enlighet med VGU endast upp 
kommungränsskyltar vid de större riksvägarna.  
 
För inte allt för många år sedan levde många orter egna liv med så kallade 
vägmästare och med deras goda vilja skyltades även mindre statliga vägar med 
kommungränsskyltar som på många platser finns kvar. Om dessa skyltar till 
exempel blir påkörda eller av ålderdom och slitage inte längre har någon 
funktion kommer de sannolikt att tas bort och inte ersättas, då de inte uppfyller 
kraven för sin existens enligt VGU. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 257/17, Motion – Vägskyltar vid infart till Torsås 
kommun 
 
Om Trafikverket i enlighet med VGU gör bedömningen att små statliga vägar 
inte ska skyltas med kommungränsskyltar bör kommunens bedömning att 
skylta ännu mindre, enskilda vägar vara den samma. 

 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen avslå motionen med 
hänvisning till nämndens och gata/park chefens bedömning. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2017-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Vägskyltar vid infart till Torsås kommun med hänvisning 
    till tekniska nämndens och gata/park chefens bedömning 2017-11-06 § 42, 
 
att motionen, härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Vägskyltar vid infart till Torsås kommun med hänvisning 
    till tekniska nämndens och gata/park chefens bedömning 2017-11-06 § 42, 
 
att motionen, härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 258/17 
AU § 278/17 
KF § 76/17    17/KS0100  
Motion – Varma ändamålsenliga jackor 
  
Ärendebeskrivning  
 
Kent Freij, SD hemställer i en motion att ett antal jackor köps in för utlåning 
till personalen på de enheter inom socialtjänsten där det finns ett behov samt 
att kontakt tas med andra kommuner som redan har jackor eller står i begrepp 
att köpa in jackor så att inköpet kan förbilligas. 
 
Kent Freij, SD har fått förfrågningar från LSS och hemtjänstpersonal om att 
det inte finns möjlighet att köpa in varma jackor att ha då det som arbetar 
utomhus under den kalla delen av året. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2017-06-12: 
 
att överlämna motionen – Varma ändamålsenliga jackor till socialnämnden för 
beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden/styrelsen 
tidsfristen, ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-11-21 
 
Socialnämndens och socialchef Lena Sjöstrands bedömning och beslut 
2017-10-19 § 91; 
 
Socialnämnden har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge och nämnden har i 
juni 2017 antagit en handlingsplan avseende besparingar inom nämndens 
verksamheter. Trots dessa besparingar är prognosen för nämnden på 4,7 mnkr 
över budget. Utifrån detta ekonomiska läge görs bedömningen att det inte är 
rimligt att inköp avseende jackor till personalen ska genomföras i nuläge. 
 
Socialnämnden beslutar att avslå motionen utifrån det ekonomiska utsatta läget 
för förvaltningen men fortsätter genomföra arbetskläder till omsorgspersonal. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 258/17, Motion – Varma ändamålsenliga jackor 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att återremittera motionen – Varma ändamålsenliga jackor till socialnämnden 
    för en specificering av bedömningen i beslutet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS § 259/17 
AU § 279/17   17/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 

 Principbeslut avseende verksamhetsbesök. 
Socialnämnden beslutar 2017-10-19 § 125 att enbart socialnämnden 
ledamöter kan ges möjlighet att besöka socialnämndens verksamheter med 
hänsyn till individernas integritet och sekretesskrav samt att 
socialnämndens ledamöter ska innan tilltänkt besök i en verksamhet 
inkomma med sin begäran till socialchefen. 

 Enkäter under 2018 från Boverket. 
Bostadsmarknadsenkät, Miljmålsenkät och Plan-bygg- och tillsynsenkät. 

 Beslut 2017-10-24 om fördelning av anvisningar år 2018 till kommunerna i 
Kalmar län från Länsstyrelsen Kalmar län. 

 Upprop till Sveriges kommuner från Djurens parti. Skippa smällande 
fyrverkerier vid nyår. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, och noterar redovisad delgivning. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, och noterar redovisad delgivning. 
 

Protokollsanteckning 
 
Med hänvisning till beslut 2017-10-24 om fördelning av anvisningar år 2018 
till kommunerna i Kalmar län lämnas följande protokollanteckning; 

 
Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom den överenskommelse som 
kommunens representanter har träffats med övriga kommuner i länet och 
Länsstyrelsen i Kalmar län  
-----  
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KS § 260/17 
AU § 280/17   17/KS0006 
Övriga ärenden 
 
Ärendebeskrivning 
 

 Sveriges föreningsvänligaste kommun 2017 från Sveriges föreningar. 
Uppmanar kommunen att nominera den som är Sveriges 
föreningsvänligaste kommun 2017. 

 En utrotningshotad konstform, cirkuskonsten. Skrivelse från Cirkus 
Olympia. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-21 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, och noterar redovisade ärende. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, och noterar redovisade ärende. 
-----  
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KS § 261/17 
AU § 257/17   17/KS0006 
Öppen Wi-Fi på landsbygden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Landsbygderådet för Hela Sverige ska leva i Kalmar län arbetar tillsammans 
med lokala byalag, sockenföreningar, fiberföreningar etc för utbyggnad av fiber 
i hela Kalmar län. Syftet är att alla, såväl på landsbygden som i tätorter, ska ha 
tillgång till en säker internetuppkoppling. 
 
I tätorter med hotell och andra serviceställen är tillgången till öppen fiber oftast 
tillgodosedd. Det är nu angeläget att även landsbygdens mindre orter förses 
med öppen Wi-Fi. Detta ger också möjlighet att söka de lokala besöksmålen 
när man är på plats. 
 
Som ett led i att stärka tillgängligheten och öka attraktiviteten för fritidsboende 
och turism på landsbygden föreslår Hela Sverige ska leva, Kalmar län att 
kommunerna ordnar med öppen Wi-Fi i ett antal mindre orter. Lämplig 
placering kan till exempel vara i lokal servicebutik eller befintliga 
samlingslokaler som vanligtvis finns i ”socknarna”. På respektive kommuns 
hemsida anges sedan de orter och platser där öppen Wi-Fi är placerad samt 
öppningskod. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-11-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från Landsbygdsrådet för Hela Sverige ska leva i  
  Kalmar län gällande öppen Wi-Fi. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från Landsbygdsrådet för Hela Sverige ska leva i  
  Kalmar län gällande öppen Wi-Fi. 
-----  
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KS § 262/17   17/KS0109 
Remiss – Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 
 
Ärendebeskrivning 
 
Trafikverket utsänder förslag till nationell plan för transportsystemet för 
perioden 2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med 
regeringens direktiv till Trafikverken 2017-03-23. 
 
Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och 
promemorior publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan.  
 
Yttrande över remiss Förslag till nationell plan föreligger från samhälls-
byggnadschef.  
 
Remissvar ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast 2017-11-30. 
 

Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar bifall till remissvar för nationell plan för transport-
systemet 2018-2029. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunstyrelsen beslutat 
att godkänna remissvar för nationell plan för transportsystemet 2018/2029. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig bakom regionalt yttrande över Nationell plan för transportsystemet  
     2018-2029 från Regionförbundet i Kalmar län, 

 
att godkänna och ställa sig bakom upprättat remissvar från samhällsbyggnads- 
     chefen avseende Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 samt 
 
att överlämna remissvaret till Näringsdepartementet, 
 
att delge kommunfullmäktige, kommunstyrelsens beslut. 
-----  
Sändlista 
Näringsdepartementet 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

 
 
 

http://www.trafikverket.se/nationellplan
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KS § 263/17    17/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Sammanställning enkät avseende material och service från samtliga 
förvaltningar. 

 Slutbesiktning Olssonska handelshuset.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen av enkät avseende material och service från samtliga  
     förvaltningar, 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  
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KS § 264/17   17/KS0016  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2017-10-30, 2017-11-07, 2017-11-21. 
 

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


