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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 297 – 310 
 
§ 297 Försäkring eller skuldföring av efterlevandepension till vuxen och 

barn 
§ 298 Alternativa pensionslösningar och löneväxling 
§ 299 Anpassning till standardkostnader, bildningsnämnden 
§ 300 Arvodes- och pensionsregler (Arvodesreglemente) 
§ 301 Trygghetsboende, Sophiagården 
§ 302 Motion – Trygghetsboende i Torsås kommun 
§ 303 Torsås 22:1, före detta brandstationen 
§ 304 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas i Kalmar, 

Kronoberg och Blekinge län 
§ 305 Remiss – Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län 
§ 306 Delgivningsärende 
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§ 308 Kommunledningen informerar 
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AU § 297/13 13/KS0152 
Försäkring eller skuldföring av efterlevandepension till vuxen 
och barn       
      
Ärendebeskrivning 
 
Idag försäkrar Torsås kommun risken att behöva betala ut efterlevandepension 
till vuxen och barn enligt kollektivavtalet enbart för de med höga inkomster 
(cirka 15 personer). För övriga anställda står man själv för risken att betala ut 
detta ur egen kassa den dagen det inträffar ett försäkringsfall.  
 
Då Skandia kommer att vara ny leverantör av pensionslösningar från och med 
2013-10-01 måste ett beslut tas hur detta ska hanteras framöver. Skandia tillåter 
inte försäkring av grupperingar utan villkoren säger att man måste försäkra 
efterlevandepensionen för samtliga tillsvidareanställda eller inte för någon 
anställd.  
 
Kostnaden uppgår mycket grovt uppskattat till cirka 400 000 kronor per år om 
man ska försäkra samtliga tillsvidaranställda. Det ska då jämföras med hur 
stora kostnader kommunen har haft för utbetalning av efterlevandepensioner 
historiskt sett. 
  
Den grundläggande frågan är dock om kommunen vill bära risken själv att 
behöva betala ut förmånerna eller om man genom att erlägga en riskpremie 
”köper bort” den risken. Fördelen med försäkringen är att man alltid vet 
kostnaden, nackdelen är att inte vet om man betalar mer eller mindre än det 
faktiska skadeutfallet.  
 
Beslut bör tas snarast då avtalet med Skandia börjar gäller 2013-10-01. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att teckna en försäkring för efterlevnadspension för samtliga 
     tillsvidareanställda. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 298/13 13/KS0153 
Alternativa pensionslösningar och löneväxling       
      
Ärendebeskrivning 
 
Idag är det fyra personer som har en Alternativ KAP-KL samt ytterligare 3-5 
personer som har möjlighet att välja detta. Därtill kommer en person som 
avstår bruttolön mot extra pensionsavsättning.  
 
Fram till 2013-09-30 har kommunen ett avtal med SPP att förvalta det kapital 
som avsätts i dessa pensionslösningar. Därefter upphör avtalet och Skandia är 
istället leverantör enligt den nya upphandlingen.  
Skandia är således den aktör som kommer att ha grunduppgifterna i sina 
register och såldes är den enda som kan beräkna premieavsättningen.  
 
Kommunen står nu inför ett beslut med två olika alternativa vägar att gå: 
 
Alternativ 1: 
 
Att individerna får fortsätta ha SPP som förvaltare. Det innebär att Skandia 
kommer att beräkna premieavsättningen och leverara detta till SPP. Skandia  
kommer för detta att ta ut en avgift på 500 kronor per beräkning. Beräkningen 
kommer att behöva ske minst en gång per år och anställd som omfattas av 
lösningarna. 
 
Alternativ 2: 
 
Att samtliga individer automatiskt ska överflyttas till Skandia med den framtida 
premieavsättningen. 
 
Fördelen med alternativ 2 är att man går strikt efter Lagen om offentlig 
upphandling (LOU).  
 
Övriga kommuner i länet som har motsvarande lösningar har tagit beslutet att 
gå på alternativ 2. 
Beslut omkring detta bör göras snarast då avtalet upphör 2013-09-30. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att samtliga individer automatiskt ska överflyttas till Skandia med den framtida 
     premieavsättningen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 299/13 
AU § 47/13 12/KS0053 
Anpassning till standardkostnader, bildningsnämnden      
      
Ärendebeskrivning 
 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 154 gällande budget 2013 att 
bildningsnämnden uppdras att organisera grundskola och barnomsorg så att 
2015 års bokslut ligger nivå med standardkostnaderna informerar ekonomi-
chefen om ny rapport från Sveriges kommuner och landstings gällande netto- 
och standardkostnaderna som bygger på kommunens årsredovisning 2011. 
 
Enligt de nya uppgifterna börjar kommunens standardkostnader närmar sig 
Sveriges kommuner och landstings standardkostnader. 
 
Barnomsorgens del ligger något under standarkostnaden. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-02-05: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-10-01 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-12 § 154 att uppdra åt bildnings-
nämnden att organisera grundskola och barnomsorg så att 2015 års bokslut 
ligger i nivå med standardkostnaderna. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-09-09 § 120 att efterhöra med kommun-
styrelsen om anpassning till standardkostnaderna är ett relevant mått för att nå 
kvalitet på den verksamhet som bildningsnämnden bedriver. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar att beslutet som kommunfullmäktige tog  
2012-11-12 § 154 gäller och ska verkställas. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer för beslut i kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 300/13 
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 2013-09-17: 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram reglerna för riksdagsledamöternas 
     avgångspensioner samt Sveriges kommuner och landstings regler för 
     kommunalrådspensioner. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-10-01 
 
 Yrkande och proposition  
 
Roland Swedestam, S yrkar att upphäva kommunfullmäktiges beslut  
2003-04-23 § 18 gällande bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda samt att uppdra åt personalavdelningen att upprätta förslag på 
pensionsregler för förtroendevalda utifrån Riksdagens omställningsstöd för 
riksdagsledamöter.  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
uppdra åt personalavdelningen att upprätta förslag på pensionsregler för  
förtroendevalda utifrån Riksdagens omställningsstöd för riksdagsledamöter.  
  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt personalavdelningen att upprätta förslag på pensionsregler för  
     förtroendevalda utifrån Riksdagens omställningsstöd för riksdagsledamöter.  
-----  
Sändlista 
Personalavdelningen  
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AU § 301/13 
KF § 86/11 
KS § 178/11   11/KS0136 
Trygghetsboende Sophiagården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutar 2011-05-18 § 70 att föreslå kommunstyrelsen att 
överlämna uppdraget till Torsås Fastighets AB att planera och upphandla 
ombyggnation till trygghetsboende inom Sophiagården. 
 
Protokollsanteckning 
 
Roland Swedestam, S vill ha till protokollet antecknat att det är ett undermåligt 
beslutsunderlag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-31 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att överlämna uppdraget till Torsås Fastighets AB att i samråd med  
     socialnämnden planera och upphandla ombyggnation till trygghetsboende  
     inom Sophiagården. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-06-13: 
 
att överlämna uppdraget till Torsås Fastighets AB att i samråd med  
     socialnämnden planera och upphandla ombyggnation till trygghetsboende  
     inom Sophiagården. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13 § 86 med hänvisning till  
     kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 154, att ge ägardirektiv till Torsås  
     Bostads AB att i samarbete med socialnämnden projektera trygghetsboende  
     på det planlagda området Badhusgatan/Norra Tångvägen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 302/13 
AU § 106/13 
KF § 17/13   13/KS0027 
Motion – Trygghetsboende i Torsås kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 
Monica Fredriksson och Roger Pettersson, Torsåspartiet hemställer i en motion 
att Torsås Bostads AB får i uppdrag att ta fram nya exempel på hur om-
fattande renoveringar som ändå måste göras, kan anpassas för ökad 
tillgänglighet och med gemensamhetsutrymme som kan var önskvärt och 
överslagsmässigt merkostnaden som då uppstår. Då får kommunfullmäktige 
alternativ att välja emellan.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Trygghetsboende i Torsås kommun överlämnas till social-  
     nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-03-19 
 
Socialnämnden beslutar 2013-02-20 § 20 att ställa sig bakom socialnämndens 
ordförande Ewy Svenssons, M svar på skrivelsen daterad 2013-01-29 och 
överlämna svaret till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-03-19: 
 
att inhämta yttrande från Torsås Bostads AB på motionen - Trygghetsboende i  
     Torsås kommun samt 
 
att noter socialnämndens ordförande Ewy Svenssons, M skrivelsen daterad  
     2013-01-29. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Trygghetsboende i Torsås kommun med hänvisning till  
     kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 154, att ge ägardirektiv till Torsås  
     Bostads AB att i samarbete med socialnämnden projektera trygghetsboende 
     på det planlagda området Badhusgatan/Norra Tångvägen 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 303/13   13/KS0154 
Torsås 22:1, före detta brandstationen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sören Bondesson, S har lämnat in en bild på taket på fastigheten Torsås 22:1 
som visar att ett stort antal takpannor är trasiga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 

att inhämta mer uppgifter i ärendet. 
----- 
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AU § 304/13   13/KS0155 
Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, 
Kalmar och Kronobergs län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som består av företrädare för såväl 
offentlig sektor som privat näringsliv. Medlemmar består av befintliga och 
potentiella producenter av biogas, leverantörer av utrustning, distributörer, 
kunder till dessa samt rådgivare och regionala aktörer. 
 
Länsstyrelsen har i uppdrag att ta fram klimat- och miljömål samt att genom-
föra åtgärdesplaner tillsammans med regionala aktörer. Biogas Sydost har av 
Länsstyrelserna i Blekinge Kalmar och Kronorbergs län samt EU fått i uppdrag 
att ta fram ett förslag till en Regional strategi och handlingsplan för biogas. 
 
Senast 2013-10-01 ska remissvar lämnas till Energikontorsydost.se. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna klimat- och energisamordnare Annika Persson Åbergs svar på  
     remissen som sitt eget,  
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Hannele.johansson@energikontorsydost.se 
Kommunstyrelsen 
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AU § 305/13   13/KS0122 
Remiss – Strategi för samverkan mellan skola och kultur i 
Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets i Kalmar län styrelse har § 90/13, efter förslag från 
Regionförbundets Kulturberedning, beslutat att sända Strategi för samverkan 
mellan skola och kultur i Kalmar län på remiss till länets kommuner, 
kulturorganisationer och övriga berörda parter. 
 
Yttrande skall vara Regionförbundet tillhanda senast 2013-10-10. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-09-09 § 124 att godkänna yttrande från 
enhetschef för kultur- och fritid Karin Seebass gällande strategin samt 
godkänna förslaget till kulturstrategi för Kalmar län. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 

att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut 2013-09-09 § 124 gällande  
     strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län, 
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
Kommunstyrelsen 
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AU § 306/13   13/KS0002, 13/KS0055 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,  

2013-10-01. 
• Arbetsmarknadens utveckling, Ungdomsarbetslösheten, 13/KS0022. 
• Kalmarsunds Gymnasieförbunds beslut 2013-08-22 § 55 gällande utredning 

om SFI-verksamheten, 13/KS0046. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 

att notera redovisade delgivningsärende, 
 
att bjuda in representant från Ung Drivkraft till arbetsutskottet för en 
     redovisning av delrapport som lämnats av Magnus Olsson samt information 
     av verksamheten. 
-----  
Sändlista 
Thomas Franzén 
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AU § 307/13   13/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Länsstyrelsen Kalmar län med flera, Överenskommelsen inom 

integrationsområdet, 2013-10-21, Ronneby brunn. 
• Sveriges kommuner och landsting, Politikerdagarna, 2013-11-20 – 21, 

Göteborg. 
• PwC, Intern kontroll och riskbedömning – utvecklingsdag,  november 

2013.  
• Oskarshamns kommun med flera, Energi & kraft, 2013-10-16, 

Oskarshamn. 
• Sigtuna kommun, Arbete istället för bidrag, 2013-10-15, Stockholm. 
• Regionförbundet med flera, Sjöfart, november 2013, Kalmar 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 308/13   13/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 
• Från mötet med Korrespondensgymnasiet. 
• Information Projekt gällande gemensamhetsanläggning, Tekniknod,  

2013-10-09 klockan 14.00. 
 

Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 
• Möre Hotell, ventilationen. 
• Företagsbesöket 2013-09-24. 
• Inköpskontoret, Kalmar, Björn Hedström gällande hamnen. 
• Möte på Mjölnerskolan 2013-10-07 klockan 13.00. 
• Telefonlista/larmlista till SOS är klar, 12/KS0010. 
• Öppethållande under semesterperioden 2013, samhällsbyggnadskontoret, 

13/KS0006. 
• Utrymningslarmet är installerat. 
• Jakträtt på kommunens mark. Avstå. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 309/13   13/KS0115  
Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet har bjudit in hembygdskonsulten Lise-Lotte Jarnerup och 
Ulrika Haraldsson Kalmar läns museum med anledning av Olssonska gården. 
Ordförande i Kalmar läns Hembygdsförbund Östen Jannert medverkar också. 
 
Kommunchefen inleder med att redovisa dagsläget när det gäller Olssonska 
gården. 
 
Diskussionen fortsatter om hur vi löser användningen av fastigheten med 
tanke på de restriktioner som finns med anledning av K-märkningen av 
fastigheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 310/13   13/KS0115  
Bredband i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Curt Tyrberg redovisar upprättat dokument som syftar till att vara ett program 
för den framtida utvecklingen av bredbandsinfrastrukturen i Torsås kommun. 
 
Detta dokument beskrivs på en övergripande nivå, en långsiktig strategi för 
utbyggnad av fibernät i Torsås. 
 
Vid genomgång av dokumentet Bredband i Torsås framkom några mindre 
justeringar som ska åtgärdas. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter på dokumentet Bredband i Torsås från partigrupperna, 
 
att eventuella synpunkter ska vara kommunkansliet tillhanda senast  
     2013-11-15.  
-----  
Sändlista 
Partigrupperna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


