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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås 2013-09-17, 08.00 – 12.00    
      
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Mats Olsson, KD tjänstgörande ersättare för Eva-Kristina Berg, C  
 Roland Swedestam, S  
 Henrik Nilsson Bokor, S    
 Mona Magnusson, M   
  
  
   
 Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Martin Storm, samhällsbyggnadschef § 283 - 286  
 Fredrika Ternelius, planarkitekt § 283 - 286 
 Christer Johansson, Låt Sverige Leva § 287 

Sonja Andreasson, utvecklingschef Region Växjö, Posten § 295   
 Ulf Nilsson, produktionschef Torsås & Karlskrona, Posten § 295  
 Kent Frost, ekonomichef § 296  
   
    
Utses att justera Roland Swedestam, S    
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2013-09-18  
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson  Paragrafer 276 - 296             

    
 Ordförande Håkan Algotsson   
   ..............................................................................................................     

 Justerande Roland Swedestam              

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

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 
Sammanträdesdatum 

 
2013-09-17 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-09-18   Datum för anslags 
nedtagande 

2013-10-10     

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 276 - § 296 
 
§ 276 Redovisning delegationsärende 
§ 277 Revidering beslutsattestanter 2013 
§ 278 Förfrågan om markköp/nyttjanderätt, del av Torsås 2:42 
§ 279 Våghuset i Bergkvara 
§ 280 Samarbetskommuner, Leader 
§ 281 Arvodes- och pensionsregler 
§ 282 Riskklassningar enligt MIFO, fas 1, deponier ägda av Torsås 

kommun 
§ 283 Fördjupning av översiktsplanen för skärgården, Karlskrona kommun 
§ 284 Delgivning, Remiss – En effektivare plan- och bygglovprocess 
§ 285 Motion – Attraktivt boende i Torsås kommun 
§ 286 Motion – Planförslag, markområdet bredvid Missionskyrkan i Torsås 
§ 287 Projekt – Service skapar nätverk 
§ 288 Ökat mottagande av nyanlända 
§ 289 Icke verkställda beslut kvartal II – 2013 
§ 290 Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom i 
 Kalmar län 
§ 291 Medlemsremiss, Coompanion Kalmar län 
§ 292 Delgivningsärende 
§ 293 Kurser och konferenser 
§ 294 Kommunledningen informerar 
§ 295 Informationsutbyte om postfrågor i Torsås 
§ 296 Samverkan inom växeltelefonistfunktionen/ekonomi/IT 
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AU § 276/13  13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
september 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under september 2013. 
 

 Turismansvarig. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     september 2013. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 32   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 277/13 
KS § 5/13 
AU § 22/13   13/KS0018 
Beslutsattestanter 2013  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2013-01-01: 
 

Driftbudget   

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare  

1100 Kommunchef Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost  

1102 Kansliadministratör Yvonne Nilsson Kommunchef Jan Darrell  

1120 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1130 Personalchef Per Lindberg Personalsekreterare Kenth Norrman  

1150 Turistansvarig Lise-Lotte Gustavsson Kommunchef Jan Darrell  

912 Finansförvaltningen Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

     
Vid förfall för ordinarie attestant samt ersättare beslutsattesterar i första hand kommunchef Jan Darrell  
Och i andra hand ekonomichef Kent Frost alla ansvarsområden. 
Lise-Lotte Gustavsson tjänstledig till och med 2013-08-19, vikarie Ann-Sofie Gränefeldt. 

 

Investeringsbudget  

Projekt Beskrivning Attestant Ersättare 
 
1111 Bredband Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1112 Datautrustning Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1256 Kommunal ledningsplats Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost 

1899 Kommunstyrelsen oför-  Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost 

                delat, markköp                   

  

Balanskonton som är kopplade till:  

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 

11 Kommunchef Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost 

112 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1121 Redovisningsekonom Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

1122 
Ekonomiassistent, 
Kassa/bank Kent Frost Ekonomichef Jan Darrell 

1124 
Ekonomiassistent, 
remittering Kent Frost Kommunchef Jan Darrell 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 277/13, Beslutsattestanter 2013, revidering 
 

1132 Lönehandläggare 1 Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 

   

Lönehandläggare Mona Magnusson 
Personalchef Per Lindberg 
Personalsekreterare Kent Norrman 

1133 Lönehandläggare 2 Birgitta Eriksson Lönehandläggare Carina Johansson 

   Lönehandläggare Mona Magnusson 

   Personalchef Per Lindberg 
     Personalsekreterare Kenth Norrman 
1134         Lönehandläggare 3            Mona Magnusson         Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Lönehandläggare Carina Johansson 
                           Personalchef Per Lindberg 
                           Personalsekreterare Kenth Norrman  
912           Finansförvaltningen           Kent Frost                    Kommunchef Jan Darrell  
 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-01-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2013-01-01. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2013-01-01. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att personalsekreterare Kenth Norrman tas bort som ersättare för löne- 
     handläggarna och att Ann-Sofie Gränefeldt blir ny attestant efter turism- 
     ansvarig Lise-Lotte Gustavsson samt  
 
att godkänna revideringen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 278/13 
AU § 242/13 13/KS0124 
Förfrågan om markköp/nyttjanderätt, del av Torsås 2:42 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Gill Agelstam, Torsås gällande att få köpa eller nyttja 
del av fastigheten Torsås 2:42. Fastigheten gränsar till Torsås 52:1. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att ärendet utgår och återkommer efter komplettering av planbestämmelser. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-17 
 
Planbestämmelser 1978-11-20 över området säger allmän plats, park eller 
plantering. 
 
Ägaren till fastigheten Torsås 44:1 synpunkter på att avyttra/arrendera ut 
marken. 
 

 Torsås kommun behöver denna mark under vintern för att lägga snön som 
plogas bort från vägen. 

 Vill inte gå på annans tomt/arrende för att klippa/rensa häcken som står 
vid tomtgränsen. 

 Har i cirka 30 år underhållit markbiten och kan tänka sig att fortsätta med 
detta. 

 Vill att Torsås 2:42 förblir ett grönområde och ingen parkeringsplats eller 
uppställningsplats. 

 
Enligt tekniska chefen Tommie Sigvardsson så används området till att lägga 
upp den snö som plogas bort från Salviagatan.  
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att framställan avslås med hänvisning till att 
området är parkmark samt att under vintertid används marken till att lägga upp 
den snö som plogas bort från Salviagatan. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla Roland Swedestam, S yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 278, Förfrågan om markköp/nyttjanderätt, del av 
Torsås 2:42 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan om markköp/nyttjanderätt på del av Torsås 2:42. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 279/13 
AU § 245/13   13/KS0129 
Försäljning av Våghuset, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Bergkvara Samhällsförening om att få överta 
Våghuset i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprätta förslag till överlåtelseavtal för Våghuset samt 
 
att upprätta förslag på avtal om markdisposition på fastigheten Bergkvara 2:1. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-17 
 
Förslag på överlåtelseavtal för Våghuset samt avtal om markdisposition på 
fastigheten Bergkvara 2:1 föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till att teckna avtal gällande Våghuset i Bergkvara.  
-----  
Sändlista 
Per-Olof Norén  
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AU § 280/13   13/KS0060 
Samarbetskommuner, Leader Småland Sydost 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell har från Södermöre Kommundel fått förfrågan om 
Torsås kommun vill byta leader-område till Kalmar – Öland. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen.  
-----  
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AU § 281/13 
PU § 36/13 13/KS0134 
Arvodes- och pensionsregler (Arvodesreglemente) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S efterhör om gällande arvodes- och pensionsregler 
(arvodesreglemente) kan delges elektroniskt till ledamöterna. 
 

Personalutskottet beslutar 2013-08-20: 
 
att delge ledamöterna i kommunstyrelsen, arvodesreglementet elektroniskt. 
 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram reglerna för riksdagsledamöternas 
     avgångspensioner samt Sveriges kommuner och landstings regler för 
     kommunalrådspensioner. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 282/13 13/KS0139 
Riskklassning enligt MIFO fas 1, deponier ägda av Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vectura har på uppdrag av Torsås kommuns tekniska nämnd utfört 
riskklassning enligt MIFO fas 1 metodiken för kommunens 9 nedlagda 
deponier. Samtliga riskklassningar har granskats av tillsynsmyndigheten. 
Utförda riskklassningar enligt denna metod ska efter granskning kommuniceras 
med fastighetsägare samt eventuella verksamhetsutövare för respektive deponi. 
 
Bifogat finns blanketter från riskklassning enligt MIFO fas 1 beträffande 
Bergkvaratippen, Dalskärs barktipp, Torsås glasbrukstipp, Torsås ramsågs 
barktipp samt Torsåstippen. 
 
Eventuella synpunkter ska inlämnas senast 2013-09-18. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in miljöinspektör Sara Kull till arbetsutskottet 2013-10-08 för en 
     redovisning av riskklassningen,  
 
att uppdra åt kommunchefen att begära anstånd med yttrande till 2013-11-06. 
-----  
Sändlista 
Miljöinspektör Sara Kull 
Kommunchefen 
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AU § 283/13 12/KS0127 
Fördjupning av översiktsplan för skärgården, Karlskrona 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Karlskrona kommuns strategi för en levande skärgård är bland annat en 
utveckling av attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik. 
Utveckling ska ske långsiktigt hållbart i samklang med naturen och med en 
bevarad kulturell identitet. 

  
Synpunkter på fördjupning av översiktsplan för skärgården ska skriftligt 
inlämnas senast 2013-09-30 till Karlskrona kommun. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2013-08-20 § 126 att godkänna yttrandet 
”Det som i planförslaget bedöms beröra Torsås kommun gäller i huvudsak 
Kalmarsund – samordning av vindkratsetableringar samt åtgärder för att 
förbättra vattenkvalitén. Båda frågorna stämmer med intentionerna i Torsås 
kommuns översiktsplan”. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna bygg- och miljönämndens yttrande som sitt eget. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 284/13 13/KS0006  
Delgivning, Remiss – En effektivare plan- och bygglovprocess  
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har fått betänkandet ”En effektivare plan- och 
bygglovprocess” SOU 2013:34, på remiss. Direktiven till utredaren har varit att 
utreda förutsättningarna för att förenkla och förkorta plan- och bygglov-
processen. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar upprättat remissyttrande. 

  

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera samhällsbyggnadschefens yttrande gällande effektivare plan- och  
     bygglovprocess, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 285/13 
AU § 210/13 
KF § 72/13   13/KS0104 
Motion – Attraktivt boende i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alliansen i bygg- och miljönämnden Christofer Johansson, C, Nils Gustling, C, 
Anita Petersson, C, Elsie Ludwig, C Östen Barrdahl, C, Magnus Svensson, M 
och Kjell Mattsson, KD hemställer i en motion att Torsås kommun tar fram en 
plan för en kontinuerlig utveckling av detaljplan som spänner över flera år. 
 
Alliansen vill även att Torsås kommun aktivt och i samförstånd med markägare 
och myndigheter reder ut möjligheterna till en planering innan planeringen 
sätter fart samt att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att hålla i och föra 
arbetet framåt. 
  

Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna motionen – Attraktivt boende i Torsås kommun till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-20: 
 
att bjuda in ansvariga handläggare inom området detaljplaner för en diskussion  
     om att utveckla Torsås kommuns planarbete inom kommunen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-17 
 
Tillsammans med samhällsbyggnadschefen Martin Storm och planarkitekt 
Fredrika Ternelius diskuteras bland annat om vad är attraktivt boende, är det 
sjönära boende, hästgård etc. Vad vill marknaden ha, hyreshus alternativt 
småhus.   
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att samhällsbyggnadschefen sammanställer kommunens planer, utvecklings- 
     område, med mera och redovisar till plangruppen. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadschefen  
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AU § 286/13 
KS § 192/13 
AU § 212/13 
KF § 74/13   13/KS0106 
Motion – Planförslag, markområdet bredvid Missionskyrkan i 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, FP och Lina Milesson, FP hemställer i en motion att Torsås 
kommun kontaktar programansvarig för BTH Fysisk Planering och undersöker 
möjligheterna att initiera ett samarbete enligt motionens intentioner. 
 
Folkpartiet liberalerna anser att markområdet som gränsar till Missionskyrkan 
behöver utformas till ett attraktivt bostadsområde att bosätta sig i. Samtidigt 
ska vår tätort utvecklas med nytänkande och framåtanda. 
 
Utformningen av byggnader och kringmiljö bör vara anpassade för barn, unga, 
äldre och funktionsnedsatta. I planen bör ingå förskola, demensboende, 
gruppboden, radhus och lägenheter. Allt utformat med ekologisk hållbarhet 
och energieffektivitet i åtanke. 
  

Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna motionen – Låt Blekinge Tekniska Högskolas studenter på 
     Fysisk planering göra planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i  
     Torsås till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att uppmana Margareta Ohlin, FP att informera kommunstyrelsen deras tankar 
     med motionen – Låt Blekinge Tekniska Högskolas studenter på Fysisk  
     planering göra planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i  
     Torsås. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Margareta Ohlin, FP att informera kommunstyrelsen deras tankar med 
motionen – Låt Blekinge Tekniska Högskolas studenter på Fysisk planering 
göra planförslag till markområdet bredvid Missionskyrkan i Torsås. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 286/13, Motion – Planförslag, markområdet 
bredvid Missionskyrkan i Torsås 
 
Nuvarande plan över området är inaktuell och behöver revideras för att 
området ska bli mer attraktivt och tryggt. Detta för att försöka locka nya 
invånare att flytta hit.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-08-27: 
 
att efterhöra med Blekinge Tekniska Högskola, Fysisk Planering om intresse  
     finns att initiera ett samarbete enligt motionens intentioner, 
 
att överlämna motionen – Planförslag, markområdet bredvid Missionskyrkan i  
     Torsås till bygg-och miljönämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen efterhöra med Blekinge Tekniska  
     Högskola, Fysisk Planering om intresse finns för att skapa en studie kring  
     ett attraktivt område vid rondellen i Torsås 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadschefen  
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AU § 287/13 
KS § 122/12 
AU § 150/12 
AU § 120/12  12/KS0081 
Projekt – Service skapar nätverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar läns landsbygd står inför stora utmaningar. Den minskande befolkning 
i flertalet av Kalmar läns kommuner, liksom länet som helhet, drabbar inte 
minst landsbygden och de mindre och mellanstora tätorterna. En minskad 
befolkning får konsekvenser för kommunernas ekonomi och möjligheterna att 
bo och verka i dessa delar av kommunen försämras eftersom underlaget för 
service och infrastruktur begränsas. För Kalmar län är satsningar på att öka 
befolkningen viktiga och en viktig del i det regionala tillväxtarbetet.  

Tillväxtanalys har i en studie konstaterat att vissa orter lyckas att öka sin 
befolkning trots hemkommunen minskar i befolkning. Det finns alltså 
möjligheter att skapa en attraktiv ort genom olika insatser. Tillväxtanalys visar 
på flera faktorer som gör att en ort kan bibehålla eller öka sin befolkning:  

 god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, 
bankomat och så vidare) 

 bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband) 

 närhet till arbetsmarknader 

 attraktivt boende (gärna nära vatten) 

 goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar, ideella 
organisationer, eldsjälar med mera). 

Tillsammans kan dessa möjligheter vända befolkningstrenden i mindre tätorter 
men det förutsätter ett samspel emellan dem. Exempelvis är idag en 
fungerande IT-struktur en förutsättning för att driva en lanthandel, eller skola, 
liksom att goda sociala strukturer är en förutsättning för att kunna återöppna 
en lokal drivmedelsstation. 

På ett initiativ från Hela Sverige Ska Leva Länsbygderådet – som representant 
för länets utvecklingsgrupper, byalag och samhällsföreningar – har Region-
förbundet ansökt om projektmedel från Tillväxtverket för att utveckla hållbara 
servicelösningar som är anpassade efter de behov och möjligheter som finns 
utanför de större tätorterna. Genom projektet görs en stor satsning som 
inbegriper hela länet. Projektet finansieras av Regionförbundet, Länsstyrelsen 
och Tillväxtverket. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 287/13, Projekt – Service skapar tillväxt 

Regionförbundet anlitar två personer på deltid som kommer att agera ”agent” 
mellan byagrupper, kommun, Regionförbund, Länsstyrelse m.fl. aktörer. En 
bred referensgrupp med representanter från Posten, Landstinget, Linné-
universitet, Boverket, Arbetsförmedlingen, Företagarna, kommunerna, 
Länsstyrelsen och Regionförbundet kommer att etableras. 

Regionförbundet vill härmed erbjuda respektive kommun att delta i projektet 
genom att välja ut en lämplig tätort att delta i projektet med samt utse en 
kontaktperson i den kommunala förvaltningen.  

Orten ska inte ha fler än 1000 invånare och det ska finnas ett intresse för 
utveckling samt till viss del uppfylla de kriterier Tillväxtanalys tagit fram. När 
samtliga tätorter valts ut, önskar Regionförbundet teckna en avsiktsförklaring 
mellan samtliga utvecklingsgrupper och kommuner samt Länsstyrelsen för att 
säkerställa engagemang och spridning av resultat och idéer.  

Projektet kommer också att arbeta parallellt med regionförbundets 
bredbandssatsning och det planerade projektet ”Vi ska bli fler”, liksom de 
landsbygdsinsatser som Länsstyrelsen ansvarar för. 
 
En kort redovisning lämnas av kommunchefen. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-04-17 kommer Christer Johansson att 
informera mer om projektet. 

Arbetsutskottets behandling 2012-04-17 
 
Projektledare Christer Johansson, Hela Sverige ska leva, informerar om 
projektet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2012-04-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun medverkar i projektet – Service skapar tillväxt, 

att lämplig tätort att delta i projektet är Bergkvara, 

att som kontaktperson utses kommunchefen samt 

att notera informationen från projektledare Christer Johansson. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun medverkar i projektet – Service skapar tillväxt, 

att lämplig tätort att delta i projektet är Bergkvara, 

att utse kommunchefen som kontaktperson i projektet. 

 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 32   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

 
Fortsättning § 287/13, Projekt – Service skapar tillväxt 
 
Christer Johansson, Hela Sverige ska leva, informerar om att ett samarbete 
finns med ägarna till Tempo i Bergkvara om att upprätta en förstudie gällande 
en träffpunkt/servicepunkt i butiken. Detta för att öka attraktiviteten i 
Bergkvara samhälle. 
 
Butiken har ett bra läge för att kunna erbjuda allmänheten olika service-
funktioner med bland annat e-tjänster. 
 
En ansökan om finansiering för förstudien kommer att skickas in till Leader. 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande projekt om ett attraktivare Bergkvara. 

-----  
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AU § 288/13 
AU § 195/13 
AU § 179/13 
AU § 63/13   13/KS0046 
Ökat mottagande av nyanlända 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar län har fått ett höjt länstal, vilket innebär att länet ska ha beredskap att 
ta emot fler nyanlända. Länstalet för 2012 var fastställt till 616 och den nya 
siffran för 2013 är 1 208. Av de 1 208 ska 587 platser vara anvisningsbara, det 
vill säga platser som Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket kan anvisa en 
person till. 
 
Torsås kommun har idag en överenskommelse om att årligen ta emot 15 ny-
anlända, varav 8 anvisningsbara platser. Denna överenskommelse lever 
kommunen mycket väl upp till och flyktingmottandet fungerar bra i 
kommunen. 
 
Länsstyrelsen föreslår att Torsås kommun under 2013 åtar sig att ta emot 55 
nyanlända varav 46 anvisningsbara platser. 
 
Hänsyn har tagits till kommunens storlek, arbetsmarknad, andel utrikes födda, 
tillgång till bostäder samt mottagande av ensamkommande barn. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-02-19: 
 
att inhämta synpunkter från socialnämnden och bildningsnämnden, 
 
att inhämta från Torsås Bostads AB vilka lägenheter som finns som är  
     lämpliga för nyanlända,  
 
att inhämta synpunkter från Arbetsförmedlingens på deras syn gällande  
     arbetet med integration i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08: 
 
att bjuda in till ett informationsmöte med Länsstyrelsen med anledning av ökat  
     mottagande av nyanlända, 
 
att integrationsenheten lämnar en lägesrapport över de flyktingar som idag 
     finns i Torsås kommun. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 288/13, Ökat mottagande av nyanlända 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Martina Almqvist, Länsstyrelsen redovisar ärendet. 
 
Integrationsuppdraget är att överlägga och träffa överenskommelse med 
kommunerna om flyktingdeltagande. 
 
Prognos 2013 – 2017: 54 000 asylsökande (Syrien, Somalia, Afghanistan och 
Eritrea). 
 
Cirka 6 000 personer med uppehållstillstånd väntar på kommunplacering varav 
cirka 400 i Kalmar län. 
 

Torsås kommun 
 
Utrikesfödda kvinnor och män 2012: cirka 7,5 procent. 
 
Mottagna nyanlända 2012: 26 stycken (överenskommelse 20 stycken). 
 
Antal anvisningsbara platser: 8 stycken (överenskommelse totalt 15 stycken). 
 
Mottagna via anvisning 2012: 25 stycken (överenskommelse 8 stycken). 
 
Förslag till ny total överenskommelse 55 stycken (46 varav anvisningsbara 
platser). 
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl informerar om att idag finns det fyra 
ensamkommande flyktingbarn i Torsås och att två till väntas i augusti 2013. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-04-08 § 78 att godkänna tillförordnad 
bildningschef Lisbeth Kromnows svar om ökat mottagande av nyanlända.  
 
Arbetsförmedlingen genom Thomas Andersson lämnar 2013-03-05 följande 
synpunkter: 
 
Etableringsuppdraget bygger på ett väl utvecklat samarbete mellan Arbets- 
förmedling, kommun och andra aktörer och hänvisar till den lokala 
överenskommelse som finns.  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 288/13, Ökat mottagande av nyanlända 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08: 
 
att uppdra åt socialnämnden att återkomma med förslag på överenskommelse  
     om ökat mottagande av nyanlända, 
 
att notera informationen.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-17 
 
Socialnämnden beslutar 2013-08-21 § 91 beslutar att Torsås kommun tar emot  
27 nyanlända per år varav 13 anvisningsbara platser. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in biträdande socialchef Jan Ekdahl för en redovisning av social-  
     nämndens beslut gällande mottagande av nyanlända. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun tar emot 27 nyanlända per år varav 13 anvisningsbara  
     platser, 
 
att notera biträdande Jan Ekdahls tjänsteskrivelse daterad 2013-05-24. 
-----  
Sändlista  
Biträdande socialchef 
Kommunstyrelsen   
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AU § 289/13   13/KS0091 
Icke verkställda beslut kvartal II, 2013    
 
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 II, 2013 
 
Antal icke verkställda beslut: 17 
Typ av bistånd: Boendestöd (9) 

 Daglig verksamhet (6) 
 Individ- och familje- 

 omsorgen (2)+ 1*  
Antal dagar från beslut till rapportering: Boendestöd 10 751 

 Daglig verksamhet 6 748 
     Individ- och familje- 

 omsorgen 518 + 116* 
Antal män: 3, 2, 1* 
Antal kvinnor 6, 4, 2 
 
När det gäller boendestöd (9 beslut) och daglig verksamhet (6 beslut) så är 
dessa beslut fattade under perioden 2006-01-01 till 2012-02-25 men inte 
verkställt fullt ut. Någon rapportering av dessa ej verkställda beslut har inte 
gjorts tidigare. 
 
Individ- och familjeomsorgen (2 beslut) har under kvartal II, 2013 verkställt 
ett av besluten. Ytterligare ett beslut * har tillkommit i redovisningen. Detta 
avser ett beslut som fattats under kvartal IV, 2012. Under kvartal II, 2013 har 
denna ansökan återtagits. 
 
En Lex - Sarah anmälan är gjord och skickad till Inspektionen för Vård och 
Omsorg 2013-07-16.   
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 289/13, Icke verkställda beslut kvartal II, 2013    
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in biträdande socialchef Jan Ekdahl för en uppföljning av vidtagna  
     åtgärder utifrån rapporten över icke verkställda beslut för kvartal II, 2013. 
 

föreslår kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 290/13 
AU § 111/13 
AU § 90/13   13/KS0057 
Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom 
i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att kommunstyrelserna i länets tolv kommuner och landstings-
styrelsen våren 2010 avger ett gemensamt yttrande till socialstyrelsen över de 
preliminära nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom så 
tas följande beslut i styrelserna: ”Att uppdra åt landstingsdirektören att tillsammans 
med socialchefer/omsorgschefer i länets kommuner initiera utformning av ett gemensamt vård- 
och omsorgsprogram för demenssjukdom i Kalmar län och en modell med mått och 
indikationer för kvalitetssäkring/uppföljning av vård och omsorg inom demensområdet. Att 
resultatet av kvalitetssäkringen/uppföljningen ska redovisas till respektive styrelse 
kontinuerligt.”  

 
Programmet är ett mål- och utvecklingsprogram. Det är ett konkret program 
som visar på vad olika professioner i omsorg och vård ska ta ansvar för. Det 
visar också vilken kompetens som krävs för att professionerna ska kunna ta sitt 
ansvar.  
 
I samtliga verksamheter som ger omsorg och vård till personer med demens-
sjukdom krävs det förbättringar för att nå de mål som finns i programmet. 
Utifrån programmet kan organisationerna steg för steg genomföra de för-
bättringar som krävs för att nå målen. 

  
I programmet finns ett antal frågor för kontinuerlig uppföljning. För 
genomförandet av kvalitetssäkringen krävs att frågorna bearbetas för att 
möjliggöra datainsamling och analys. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-05: 
 
att inhämta synpunkter från socialnämnden gällande - Programmet för omsorg  
     och vård till personer med demenssjukdom i Kalmar län.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
Landstinget i Kalmar län återkallar skrivelsen avseende Program för omsorg 
och vård till personer med demenssjukdomar i Kalmar län. Landstinget har 
inte färdigberett ärendet. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 290/13, Program för omsorg och vård till personer 
med demenssjukdom i Kalmar län 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-09-17 
 
Socialnämnden beslutar 2013-08-21 § 90 att implementera programmet för 
omsorg och vård till personer med demenssjukdom som bygger på de 
nationella riktlinjerna från 2010. 
 

 Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera socialnämndens beslut gällande program för omsorg och vård till  
     personer med demenssjukdom i Kalmar län samt 
 
att översända socialnämndens beslut 2013-08-21 § 90 till Landstinget i Kalmar 
län. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 av 32   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 291/13   13/KS0146 
Medlemsremiss, Coompanion Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Som medlem har Torsås kommun nu möjlighet att påverka utformningen av 
”medlemsnyttan” inom Coompanion Kalmar län. 
 
Efter beslut av årsstämman 2013 och beredning i styrelsen sänds nu underlaget 
på remiss och remisstiden sträcker sig till 2013-10-18. 
 
Som en del av ”medlemsnyttan” ingår också besök hos kommunen med 
information och dialog om verksamheten och hur den kan vara till gagn för 
organisationen och/eller för våra invånare och företagare. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 292/13   13/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Länsstyrelsens beslut 2013-09-02, Avslå ansökan om projektstöd – Vision 
Bergkvara – Sjöslätten, 12/KS0137 

 Befolkningsutveckling till och med kvartalet 2013, 13/KS0005. 

 Sveriges kommuner och landsting, Bygg bort bullret!, 13/KS0034. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningar. 
----- 
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AU § 293/13   13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Regionförbundet i Kalmar län: 
Det kommunala ansvaret för skolskjutsar – en genomgång, 2013-11-19, 
Oskarshamn. 

 Presidierna för funktionshinderrådet i länets samtliga kommuner, Hur har 
vi omsatt FN-konventionen i praktisk handling – en uppföljning,  
2013-11-13, Oskarshamn. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 294/13   13/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 En strategisk utbildnings- och näringspolitisk satsning inom branschen för 
upplevelseindustrin. 

 Marknadsföring, Torsås – Natur (film). 

 Vision Bergkvara. 

 Lokalutredningen. En reviderad utgåva kommer. Yttrande ska lämnas in 
senast 2013-10-30 för behandling i arbetsutskottet 2013-11-05. 

 Revisionsrapport – Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges 
beslut. 

 Arbetsförmedlingen – praktikplatser. 

 Koppling turism och näringsliv. Återkommer i arbetsutskottet 2013-11-05. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 

 Motion – Fastställande av den politiska organisationen för kommande 
mandatperiod. Yttrande ska lämnas in senast 2013-10-30. 

 Hjälpmedelsorganisationen. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att yttrande gällande lokalutredningen ska lämnas in till kommunkansliet  
     senast 2013-10-30, 
 
att yttrande gällande den politiska organisationen ska lämnas in till  
     kommunkansliet senast 2013-10-30, 
 
att i övrigt notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 295/13   13/KS0006  
Informationsmöte om postfrågor i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sonja Andreasson, utvecklingschef Region Växjö och Ulf Nilsson, 
produktionschef Torsås - Karlskrona informerar om postfrågor i Torsås 
kommun. 
 

Posten i förändring: 
 

 Färre brev, fler e-handlande paket som levereras av brevbäraren. 

 Paket och posttjänster genom ombudsnätet. 

 Ökad individualisering av digital och fysisk reklam. 
 

Postservice för företag och privatpersoner: 
 

 3 postombud 

 2 frimärksombud. 
 

Aktuella förändringar lokalt 2013: 
 

 Postservice till en rimlig kostnad mot ett rimligt avstånd. 

 Flytt av postlådor, främst utanför tätorter. 

 Lådsamlingar i tätorter. 

 Adressfrågor. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande postverksamheten i Torsås kommun. 
-----  
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AU 296/13 
AU § 96/13   13/KS0019  
Samverkan inom IT- och växeltelefonistfunktionen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef och tillika IT-chef Kent Frost informerar om ett eventuellt ökat 
samarbete med Emmaboda kommun gällande IT-enheten samt inom 
växeltelefonistfunktionen. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-05: 
 
att uppdra åt ekonomichef tillika IT-chef att arbeta vidare med ett eventuellt 
     utökat samarbete med Emmaboda kommun gällande IT-enheten samt 
 
att i övrigt notera information. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-17 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förslag på förändring på ekonomikontoret 
efter pensionsavgång i april 2013. Nuvarande redovisningsassistent lyfts upp till 
redovisningsekonom samt en ny ekonomiassistent rekryteras. 
 
I dag är tre personer anställda på IT-avdelningen varav en är sjukskriven. Avtal 
är tecknat med Kalmar kommun gällande IT-support fram till och med  
2013-11-01. 
 
Kommunchefen informerar om att intresse finns för ett samarbete från två 
kommuner i länet gällande växelfunktionen. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna ekonomichefens förslag till förändring på ekonomikontoret efter  
     pensionsavgång i april 2013, 
 
att uppdra åt ekonomichef tillika IT-chef att fortsätta överläggning med  
     Kalmar kommun gällande fortsatt samarbete gällande IT, 
 
att i övrigt notera informationen. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 

 
 


