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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-19 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 2014-08-19, 08.00 – 16.00 
      
  
Beslutande Eva-Kristina Berg, C ordförande 
 Christofer Johansson, C tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C 
 Roland Swedestam, S  
 Sören Bondesson, S tjänstgörande ersättare för Henrik Nilsson Bokor, S    
 Mona Magnusson, M    
  
  
   
 Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
  Hans Eriksson, Lena Sjögren Samordningsförbundet i Kalmar § 201 
 Kent Frost, ekonomichef § 217 - 224  
  Annika Placido, socialchef § 217 
 Jan Ekdahl, biträdande socialchef § 217 
 Ewy Svensson, M ordförande i socialnämnden § 217 
 Jonas Persson, controller § 217 
   
    
Utses att justera Roland Swedestam, S   
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2014-05-22     
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson   Paragrafer 184 - 225                         

    
 Ordförande Eva-Kristina Berg    
   ..............................................................................................................     

 Justerande Roland Swedestam        

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

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 
Sammanträdesdatum 

 
2014-08-19 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-08-22   Datum för anslags 
nedtagande 

2014-09-15  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 184 - 225   

 
§ 184 Tidsfrist, bildningsnämnden gällande motion 
§ 185 Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende, juni-juli 2014 
§ 186 Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal, maj 2014 
§ 187 Revidering, Firmateckning i Torsås kommun -2014 
§ 188 Sammanträdestider 2015 
§ 189 Förvaltaransvar av kommunstyrelsens fastigheter 
§ 190 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 
§ 191 Taxor inom Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
 Verksamhetsområde 
§ 192 Samråd - Tillägg till detaljplan för del av Norra Kärr 1:18 
§ 193 Partistöd 
§ 194 Justering av arvode 
§ 195 Arvodering av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
§ 196 Arvodering av 1:e vice ordförande i nämnder och styrelser 
§ 197 Deltids oppositionsråd 
§ 198 Maxbelopp vid flera sammanträde samma dag 
§ 199 Pensionsförmåner 
§ 200 Presidiesammansättning 
§ 201 Information om Samordningsförbundets verksamhet 
§ 202 Revisionsrapport – Granskning av tillämpning av offentlighets- 
 principen 
§ 203 Medborgarförslag – Förbudsskyltar vid Baduddens parkering 
§ 204 Medborgarförslag – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 
 Badhusgatan 
§ 205 Vänortskontakt med Priekulle kommun, avskriva 
§ 206 Konsekvenser utifrån Samverkansöverenskommelse med Landstinget 
§ 207 För kännedom, Vård- och omsorgsplan 2012-2015 
§ 208 Intresseanmälan, Designregion Småland 
§ 209 Medverkan i Gods och Gårdar 
§ 210 Anslutning till Översvämningsfonden Sverige AB 
§ 211 För kännedom, Samverkansmöte Leader Blekinges/ Leader Småland 
 Sydost, 2014-05-15 
§ 212 För kännedom, Remissvar – Regional handlingsplan för klimat- 
 anpassning i Kalmar 
§ 213 Delgivningsärende 
§ 214 Kurser och konferenser 
§ 215 Kommunledningen informerar 
§ 216 Bemanning och öppettider i kommunhuset under semesterperioden 
§ 217 Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos, 2014 
  Måluppfyllelse delårsbokslut 2014  

     Budgetåtgärder - inför befarat underskott, Socialnämnden 
§ 218 Äskande ekonomisk ramförstärkning, Bildningsnämnden 
§ 219 Delårsrapport 2014, Torsås Fjärrvärmenät AB 
§ 220 Finansrapport per 2014-07-31 
§ 221 Äskande ekonomiska medel, Bildningsnämnden 
§ 222 Beredskapsorganisation, socialtjänsten 
§ 223 Hyresjustering Mariahemmet 
§ 224 Icke verkställda beslut kvartal 1, 2014, komplettering 
§ 225 Samordningsfunktion avseende asylsökande som vistas i Torsås 

kommun 
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AU § 184/14 14/KS0077, 14/KS0099 
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2014-07-01. 
 
Med anledning av semestrar och sommaruppehåll för bildningsnämndens 
sammanträde anmäler bildningsförvaltningen ändrad tidsfrist för beredning av 
motionen – Uppföra ramper för skateboard fram till 2014-12-31. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2014-07-01. 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna tidsfristen för bildningsnämnden gällande beredning av motion –  
     Uppföra ramper för skateboard fram till och med 2014-12-31. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 185/14 13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
juni - juli 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under juni - juli 2014. 
 

 Vikarierande vaktmästare. 

 Socialchef. 

 Förlängd tjänstledighet, samhällsbyggnadschef. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     juni - juli 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 186/14 13/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
maj 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal under maj 2014. 
 

 Sjuk- och friskanmälan, MedHelp Care AB. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
    maj 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 187/14 
KS § 177/13 
AU § 229/13 
KS § 184/11 
KS § 11/11   13/KS0121 
Firmateckning i Torsås kommun 2011 – 2014, revidering 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-08-09: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, teckna  
     kommunens firma, att gälla under perioden 2011 – 2014. 
 
Håkan Algotsson, C kommunstyrelsens ordförande 
Eva-Kristina Berg, C kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Kent Frost ekonomichef 
Jan Darrell kommunchef 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Per Lindberg personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Mona Magnusson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
Kent Norrman personalsekreterare 
 
Vaktmästare Johnny Petersson samt kansliadministratör Yvonne Nilsson 
bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och godsförsändelser 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-08-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att personalsekreterare Kenth Norrman tas bort med anledning av att han  
     avslutat sin anställning på Torsås kommun samt 
 
att godkänna revideringen av firmatecknare i Torsås kommun 2011-2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-08-27: 
 
att personalsekreterare Kenth Norrman tas bort med anledning av att han  
     avslutat sin anställning på Torsås kommun samt 
 
att godkänna revideringen av firmatecknare i Torsås kommun 2011-2014. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 187, Firmateckning i Torsås kommun 2011 – 2014, 
revidering 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, teckna 
     kommunens firma fram till och med 2014-12-31: 
 
     Eva-Kristina Berg, C  kommunstyrelsens ordförande 
     Mona Magnusson, M kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
     Kent Frost  ekonomichef 
     Jan Darrell  kommunchef 
 
att på kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
     löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och  
     intresseavdrag, två i förening utse till och med 2014-12-31: 
 
     Isak Högelius  personalchef 
     Birgitta Eriksson  löneassistent 
     Mona Magnusson  löneassistent 
     Carina Johansson  personalassistent 
 
att vaktmästare Johnny Petersson samt kommunsekreterare Yvonne Nilsson 
     bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och gods- 
     försändelser. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 188/14   15/KS0001 
Sammanträdestider 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på sammanträdestider för 2015 föreligger enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  20 Augusti  18 
Februari  3 September  1, 29 
Mars  3, 17 Oktober  6 
April  14 November  3 
Maj  5, 19 December  1 
Juni  2     
 
Arbetsutskottets sammanträde börjar klockan 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till 
arbetsutskottets sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses 
behandlas på arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 

Personalutskottet 
 
Februari   10 Augusti  11 
Mars   10 September  15 
April  21 Oktober  -- 
Maj  12 November  10 
Juni  9 December  8 
 
 
Sammanträdet börjar klockan 08.00 om inget annat bestäms.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 

 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  27 Augusti  25 
Februari  24 September  22 
Mars  31 Oktober  20 
April  28 November  24 
Maj  26  
 
Sammanträdet börjar klockan 17.30 om inget annat bestäms. 
  
Plats: Ekbackssalen/Räddningsstationen Torsås 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 188/14, Sammanträdestider 2015 
 
Kommunfullmäktige 
 
Februari  9 September  14 
Mars  23 Oktober  5 
April  20 November  16 
Maj  18 December  7 
Juni  8   
 
Sammanträdet börjar klockan 18.30 om inget annat bestäms, förutom den 16 november och 7 
december, då sammanträdet börjar klockan 18.00.  
 
Plats: Folkets hus i Torsås. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2015 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen, 
 
att vid de sammanträden med arbetsutskottet som bara är en gång per månad 
     fortsätter vid behov sammanträdet på eftermiddagen,   
 
att uppdra åt centrala ledningsgruppen tar fram förslag på övriga nämnders 
     sammanträdestider för 2015 utifrån kommunstyrelsens sammanträdestider. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland, Barometern och 
     Kalmar Läns Tidning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Centrala ledningsgruppen 
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AU § 189/14 
KS § 135/14 
AU § 200/13  12/KS0163 
Förvaltaransvar av kommunstyrelsens fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har antagit nytt ägardirektiv till Torsås Fastighets AB med 
bland annat följande lydelse: 
 
”Bolaget ska på kommunstyrelsen begäran förvalta, administrera och i övrigt 
sköta de fastigheter som ägs direkt av Torsås kommun”. 
 
Torsås kommun äger idag nedanstående fastigheter vilka kommunstyrelsen 
förvaltar: 
 

 Torsås 53:6 ”kommunhusen” 

 Torsås 2:54 ”Olssonska gården” 

 Torsås 11:1 ”PRO-stugan” 

 Sågen 4 ”Blå huset” 

 Torsås 2:42 ”Österbro” 

 Torsås 53:9 ”Gula villan” 

 Torsås 22:1 ”Före detta brandstation” 

 Bergkvara 2:1 ”Stationshuset” 

 Bergkvara 2:45 ”Lotshuset” 
 

Torsås kommun begär att Torsås Fastighets AB tillhandahåller underlag för 
ställningstagande av begäran om fastighetsförvaltning, administration samt 
skötsel av ovanstående fastigheter. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att tillhandahåller underlag från Torsås Fastighets AB för ställningstagande av  
     begäran om fastighetsförvaltning, administration samt skötsel av ovan- 
     stående fastigheter. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-06-10 
 
VD Magnus Andersson informerar om att fastighetsbolaget är positiva till att 
överta förvaltaransvaret på kommunstyrelsens fastigheter. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 189/141, Förvaltaransvar av kommunstyrelsens 
fastigheter 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-06-10: 
 
att uppdra åt kommunchefen, att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti  
      2014 upprätta en lägesrapport över kommunstyrelsen samtliga fastigheter. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Redovisning av kostnaderna föreligger för kommunstyrelsens fastigheter. 
 
Genomgång av kommunstyrelsens fastigheter med komplettering av Vågen i 
Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta en sammanställning utifrån dagens  
     diskussion,  
 
att ärendet därefter, återkommer för redovisning i arbetsutskottet. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 190/14  14/KS0123 
Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdoms-
vården 
 
Ärendebeskrivning 
 
En serie allvarliga händelser, den senaste i Karlskrona föranleder Akademiker- 
förbundet SSR att i en skrivelse daterad 2014-05-21 begära en nationell 
handlingsplan för att den sociala barn- och ungdomsvården upprättas med det 
snaraste. 
 
Arbetsbelastningen inom den sociala barnavården inom socialtjänsten är akut 
på väldigt många platser i landet. Från Akademikerförbundet SSR har påtalats 
brister för ansvariga kommunpolitiker och statsrådet Maria Larsson vid många 
tillfällen. Hög arbetsbelastning, för många ärenden, de höga kraven på 
dokumentation, stor personalomsättning är frågor som diskuteras 
kontinuerligt. 
 
Medlemmarna i Akademikerförbundet SSR över hela landet ger en sam-
stämmig bild av situationsens allvar. Torsås kommun är inget undantag! En 
utökning av resurser på individ och familjeomsorg under sena våren har varit 
en lokal satsning för att minska arbetsbelastningen. Mycket behov finns dock 
kvar lokalt att arbeta med, både lokalpolitiskt och på riksnivå.  
 
Torsås kommuns socionomer inom barn- och familj har gjort en uppskattning, 
som åter korrelerar med rikstrenden, nämligen att 20 – 25 procent av en heltid 
är vad som kan räknas som direkt arbete med klienter. Majoriteten av 
arbetstiden 45 – 50 procent går till lagstadgad dokumentation som inte är 
möjlig för de anställda att välja bort. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta yttrande från socialnämnden på skrivelsen från Akademiker- 
     förbundet SSR. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 191/14  14/KS0134 
Taxor inom Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Högsta Förvaltningsdomstolen (HDF) har kommit med ett viktigt klargörande 
gällande taxor i kommunalförbund. Om gällande taxor tidigare beslutats av ett 
kommunalförbund innebär HDF:s beslut att det i kommunfullmäktige 
respektive medlemskommun bör fatta nya beslut gällande taxor för 
myndighetstillsyn och myndighetsutövning för 2014. 
 
Taxor beslutade utifrån lagen om skydd mot olyckor (tillosyn, 
brandskyddskontroll och sotning) och lagen om brandfarliga och expolisiva 
vararo (tillsyn och tillstånd) omfattas av beslutet. 
 
Underlag till förslag om taxa gällande tillsyn enligt 5 kap 4 § Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) och taxa för tillstånd 27 § Lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt underlag till sotningstaxor och 
brandskyddskontroller i Torsås och Emmaboda kommun föreligger. 
 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
beslutar 2014-05-26 § 16 att anta förslag på redovisade taxor. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta förslag på taxor gällande tillsyn enligt 5 kap 4 § Lag 
    (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och taxa för tillstånd 27 § Lag 
    (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt sotningstaxor  
     och brandskyddskontroller i Torsås och Emmaboda kommun 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 192/14  14/KS0120 
Samråd - Tillägg till detaljplan för del av Norra Kärr 1:18 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har ett förslag till tillägg till detaljplan 
upprättats. Syftet med ändring av detaljplanen för Norra Kärr är att, inom 
ramen för den ursprungliga planidén tillåta att fastigheter avstyckas inom plan- 
området. 
 
Tillägget genomförs som ett enkelt planförfarande. 
 
Samråd är en viktig del i planeringsprocessen. Det behövs, dels för att få 
tillgång till den kunskap som finns angående det aktuella området, dels för att 
ge information till de berörda, som även får möjlighet att framföra synpunkter 
på det framlagda förslaget. 
 
Synpunkter bör lämnas skriftligen till bygg- och miljönämnden senast  
2014-06-16 för att beaktas under samrådstiden. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inga synpunkter föreligger på samråd – tillägg till detaljplan för del av Norra  
     Kärr 1:18. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 193/14 
AG § 10/14 
AG § 8/14 14/KS0053  
Partistöd 
 
Beredningen föreslår 2014-05-20: 
 
att uppdra åt kommunchefen att inhämta jämförande underlag för övriga  
     kommuner i Kalmar län, riksgenomsnittet samtliga kommuner,  
     riksgenomsnittet förkommuner upp till 10 000 invånare och riksgenom- 
     snittet för kommuner upp till 25 000 invånare. 
 

Arbetsgruppen beredning 2014-08-12 
 
Partistödet är en kombination av grundstöd och mandatbundet stöd. 
 
Partistödet för 2014 är: 2 125 kronor per mandat samt 2 196 kronor i 
grundstöd per parti. 
 

Arbetsgruppen föreslår 2014-08-12: 
 
en uppjustering av partistödet, mandat samt grundstöd, 
 
att uppdra åt kommunchefen att redovisat i arbetsutskottet 2014-08-19, jäm- 
     förande underlag för övriga kommuner i Kalmar län, riksgenomsnittet  
     samtliga kommuner, riksgenomsnittet förkommuner upp till 10 000  
     invånare och riksgenomsnittet för kommuner upp till 25 000 invånare. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Kommunchefen redovisar jämförande underlag för övriga kommuner i Kalmar 
län. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
en uppjustering av partistödet gällande mandat samt grundstöd. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 194/14 
AG § 11/14 
AG § 2/14 14/KS0053  
Justering av arvode 
 
Arbetsgruppen föreslår 2014-08-12: 
 
att behålla nuvarande system, för årlig justering av arvoden. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att behålla nuvarande system, för årlig justering av arvoden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 195/14 
AG § 12/14 
AG § 3/14 14/KS0053  
Arvodering av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
 
Arbetsgruppen föreslår 2014-05-20: 
 
att frågan om att arvodera 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige tas till  
     partigrupperna. 
 

Arbetsgruppens beredning 2014-08-12 
 
Roland Swedestam, S föreslår att 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige får 
lika arvode som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 

Arbetsgruppen föreslår 2014-08-12: 
 
en 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige får lika arvode som 2:e vice  
     ordförande får i kommunfullmäktige, 
 
att gälla från och med 2014-10-15. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
en 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige får lika arvode som 2:e vice  
     ordförande får i kommunfullmäktige, 
 
att gälla från och med 2014-10-15. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 196/14 
AG § 13/14 
AG § 4/14 14/KS0053  
Arvodering av 1:e vice ordförande i nämnder och styrelse 
 
Beredningen föreslår 2014-05-20: 
 
Kristdemokraterna hänvisar till sitt förslag i kommunstyrelsen 2014-04-15 som 
innebär att  
 

 Helt arvode betalas till ordföranden 

 Halvt arvode betalas till 1:e vice ordförande 

 Ett kvarts arvode betalas till 2:e vice ordförande 

 För att möjliggöra en bättre insyn, bättre beslut och en breddning av 
demokratin borde ett politiskt sekreterararvode införas till partierna i 
kommunfullmäktige(i proportion till antal mandat). 

 
att övriga representanter förespråkar oförändrade regler, 
 
att frågan om att arvodera 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige tas till  
     partigrupperna. 
 

Arbetsgruppens beredning 2014-08-12 
 
Två förslag föreligger. Kristdemokraternas förslag samt att arvode för 1:e vice 
ordförande i nämnder och styrelser är oförändrade. 
 
Arvoderingen ska gälla från 2015-01-01. 
 

Arbetsgruppen föreslår 2014-08-12: 
 
att överlämna ärendet, till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet, till kommunstyrelsen för beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 197/14 
AG § 14/14 
AG § 6/14 14/KS0053  
Deltids oppositionsråd 
 
Beredningen föreslår 2014-05-20: 
 
att frågan om att arvodering av deltids oppositionsråd tas till  
     partigrupperna. 

 
Arbetsgruppens beredning 2014-08-12 
 
Roland Swedestam, S anser att frågan gällande deltids oppositionsråd bör 
återkomma vid en större organisationsutredning. 
 

Arbetsgruppen föreslår 2014-08-12: 
 
att avstå från att ha ett oppositionsråd på deltid. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avstå, från att ha ett oppositionsråd på deltid. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 198/14 
AG § 15/14 
AG § 5/14 14/KS0053  
Maxbelopp vid flera sammanträden samma dag 
 
Beredningen föreslår 2014-05-20: 
 
att regeln ändras så att den enbart omfattar möten inom samma uppdrag per  
     nämnd. Vid möten i olika uppdrag/nämnder ska maxbeloppsregeln inte 
     gälla. 
 

Beredningen föreslår 2014-08-12: 
 
att regeln ändras så att den enbart omfattar möten inom samma uppdrag per  
     nämnd. Vid möten i olika uppdrag/nämnder ska maxbeloppsregeln inte 
     gälla. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att regeln ändras så att den enbart omfattar möten inom samma uppdrag per  
     nämnd. Vid möten i olika uppdrag/nämnder ska maxbeloppsregel inte 
     gälla, 
 
att gälla från och med 2014-10-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 199/14 
AG § 16/14 
AG § 7/14 14/KS0053  
Pensionsförmåner 
 
Beredningen föreslår 2014-08-12: 
 
att reglementet, uppdateras i förhållande till de nya villkoren. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att reglementet, uppdateras i förhållande till de nya villkoren. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 200/14 
AG § 17/14 
AG § 1/14 14/KS0053  
Presidiesammansättning 
 
Arvodesberedningen föreslår 2014-08-12: 
 
att behålla nuvarande sammansättning innebärande ordförande, 1:e vice  
     ordförande och 2:e vice ordförande. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att behålla nuvarande sammansättning innebärande ordförande, 1:e vice  
     ordförande och 2:e vice ordförande. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 201/14  14/KS0135 
Information om Samordningsförbundets verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena Sjögren och Hans Eriksson från Samordningsförbundet i Kalmar län 
informerar om förbundets verksamhet. 
 
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 2005-10-01 för att utveckla den 
finansiella och politiska samordningen inom rehabiliteringsområdet.  
De samordnade resurserna ska användas så att den enskilde kan få eller 
förbättra sin förmåga att arbeta och att beroendet av offentlig försörjning 
minskar. Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder. Unga personer med 
behov av samordnade insatser prioriteras. 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och samtliga 
kommuner i Kalmar län är medlemmar i förbundet. 
 
Till insatserna bidrar Försäkringskassan som svarar för statens kostnader, alltså 
de egna och Arbetsförmedlingen, med tillsammans 50 procent. Kommunerna 
och Landstinget i Kalmar län bidrar med vardera 25 procent. 
Allt arbete sker med stark lokal förankring. Det är lokalt man känner till 
problemen och det är lokalt de ska lösas. Det finns lokala samverkansgrupper i 
länets samtliga kommuner. I dessa samverkar Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen, Landstinget och kommunerna. 
 
Finansiering för Torsås kommun: 
2007 -  159 601 kronor 
2013 - 77 948 kronor 
2014 - 69 000 kronor. 
 
Insatser i Torsås: 

 NET-rehab med Nybro/Emmaboda, 2007-12-01-2010-11-30 

 Kartläggningsprojekt, 2013-01-01-2013-08-31 

 Vägen till självförsörjning, 2013-09-01-2015-12-31. 
 
Aktuella frågor: 

 Kommunens ambitioner 

 Gemensam kassa eller fortsatt utdelning per kommun? 

 Budgetens storlek? 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen om Samordningsförbundets verksamhet. 
-----  
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AU § 202/14  14/KS0140 
Revisionsrapport – Granskning av tillämpning av 
offentlighetsprincipen 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag av lekmannarevisorerna har PwC granskat tillämpningen av 
offentlighetsprincipen vid Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 
Revisorerna bedömer att Torsås Fjärrvärmenät AB inte har en ändamålsenlig 
hantering av allmänna handlingar. Det grundar sig i bedömningen på att 
bolagets allmänna handingar inte hanteras enligt gällande krav i lagstiftning, att 
bolaget saknar diarium och att det finns brister i bolagets arkivhantering. 
 
Rapporten lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 
kännedom. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bjuda in från styrelsen i Torsås Fjärrvärmenät AB till kommunfullmäktige 
     2014-09-22 för en redovisning av vilka åtgärder som upprättats utifrån 
     revisionsrapporten samt en redovisning av verksamheten. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera upprättad revisionsrapport – Granskning av tillämpning av  
     offentlighetsprincipen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 av 54   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-19 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 203/14 
KF § 153/13   13/KS0169 
Medborgarförslag – Förbudsskyltar vid Baduddens parkering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande förbudsskyltar vid Baduddens parkering föreligger 
från Jan-Erik Persson, Torsås. 
 
Vid Baduddens parkeringsplats ställer sig husbilar och husvagnar. Natur-
skyddsföreningen vårdar numera kullen vid Badudden och många säckar med 
burkar och flaskor har plockats bort från området. Därför föreslås att förbuds-
skyltar sätts upp på platsen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-11-18: 
 
att överlämna medborgarförslaget - förbudsskyltar vid Baduddens parkering till 
     tekniska nämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-05-13 § 41 att istället för förbudsskyltar 
utöka befintligt sopabonnemang till ett 660 liters kärl och på så sätt lösa 
problemet med nedskräpning vid Baduddens parkering. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att istället för förbudsskyltar utöka befintligt sopabonnemang till ett 660 liters 
     kärl och på så sätt lösa problemet med nedskräpning vid Baduddens 
     parkering, 
 
att medborgarförslag – Förbudsskyltar vid Baduddens parkering härmed anses  
     besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 204/13 
KF § 70/13   13/KS0090 
Medborgarförslag – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 
Badhusgatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Melker Lyth, Torsås gällande att rusta upp 
järnvägsbron vid Badhusgatan, anlägga en promenadväg samt att flytta skylten 
om järnvägens historia dit.  
  

Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 
     Badhusgatan till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 
     Badhusgatan till tekniska nämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-05-13 § 40 att under år 2015 utföra en 
renovering av järnvägsbron under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om investeringsmedel i 2015 år budget. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att under år 2015 utföra en renovering av järnvägsbron under förutsättning att 
     kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel i 2015 år budget, 
 
att medborgarförslag – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid Badhusgatan  
     härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 205/14 
AU § 374/13   13/KS0181 
Skrivelse gällande Vänortskontakter med Priekule kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ragnar Holmberg, ordförande i Lettlands Vänner har fått frågan från 
kommunchef Vija Jablonska i Priekule kommun om Torsås kommun vill 
återuppta vänortskontakterna med Priekule kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-19: 
 
att bjuda in Ragnar Holmberg, ordförande i Lettlands Vänner till arbets- 
     utskottet för en information om utvecklingen i Priekule kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avskriva ärendet eftersom att Ragnar Holmberg inte är kvar som  
     ordförande i Lettlands Vänner. 
-----  
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AU § 206/14 
KF § 151/13 
KS § 243/13 
KF § 117/13 
KS § 184/13 
AU § 194/13   12/KS0192 
Konsekvenser utifrån samverkansöverenskommelse med 
Landstinget i Kalmar län  
 
Ärendebeskrivning 
 
En reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län 
och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktions-
nedsättning 2013 - 2014 föreligger. 
 
Revideringar i ny Samverkansöverenskommelse 2013-2014 jämfört med 
Samverkansöverenskommelse 2012-2014: 
 
Punkt 2 Gemensamma överenskommelser reviderad. 
 
Punkt 6 Strategisk planering och ledning 
 
Sekreterare: Samordnare för CM i länet har funktionen som sekreterare för 
ledningsguppen. 
 
Punkt 7 Brukarorganisationers medverkan 
 
Tillkommer brukarorganisationerna skall ges möjlighet att ta del och lämna 
synpunkter på denna överenskommelse inför varje revidering. 
 
Punkt 8 Stöd till anhöriga/närstående helt ny. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-20: 
 
att notera reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
     Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
     funktionsnedsättning 2013 – 2014 samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 206/14, Konsekvenser utifrån samverkans-
överenskommelse med Landstinget i Kalmar län  
 
Kommunstyrelsens behandling 2013-08-27 
 
Socialnämnden beslutar 2013-06-19 § 73 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
funktionsnedsättning 2013 – 2014. 

 
Kommunstyrelsen föreslår 2013-08-27 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
     Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
     funktionsnedsättning 2013 – 2014.   
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-16: 
 
att godkänna reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i 
     Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk  
     funktionsnedsättning 2013 – 2014. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-10-29 
 
Sedan 2012 har Landstinget och kommunerna i länet haft ett samarbetsavtal 
för personer med funktionshinder. 
Socialstyrelsen har nu signalerat att samverkansavtalet inte uppfyller de 
bedömningskriterier som de kräver för att klara grundkrav 1 i PRIO- 
satsningen och därmed få ut statsbidrag. 
 
Protokollsutdrag med godkännande av samverkansöverenskommelse ska 
inlämnas senast 2013-12-05. 
 
Socialnämnden beslutar 2013-10-23 § 116 att godkänna reviderad samverkans- 
överenskommelse 2013-10-11 mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
2013-2014.   
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 206/14, Konsekvenser utifrån samverkans-
överenskommelse med Landstinget i Kalmar län  
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-10-29 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att godkänna reviderad samverkansöverenskommelse 2013-10-11 mellan 
     Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer  
     med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014.   
 

Kommunfullmäktiges behandling 2013-11-18 
 
Tilläggsyrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S yrkar att socialnämnden och bildningsnämnden ser 
över vilka konsekvenser som respektive förvaltningar får utifrån tecknat 
samverkansöverenskommelse med Landstinget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat bifalla Henrik Nilsson Bokors, S tilläggsyrkande. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-11-18: 
 
att godkänna reviderad samverkansöverenskommelse 2013-10-11 mellan 
     Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer  
     med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014, 
 
att socialnämnden och bildningsnämnden ser över vilka konsekvenser som 
     respektive förvaltningar får utifrån tecknat samverkansöverenskommelse  
     med Landstinget. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Vid socialnämnden sammanträde 2014-01-21 § 14 informerar tillförordnad 
socialchef Jan Ekdahl att inga synpunkter om konsekvenser har framkommit 
från verksamheterna. Det är viktigt att följa upp och dokumentera eventuella 
konsekvenser som kan komma att uppstå ute i verksamheterna utifrån tecknad 
överenskommelse. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-02-19 § 18 att avvakta 
reviderat samverkansavtal mellan skolorna i länets kommuner och BUP. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 206/14, Konsekvenser utifrån samverkans-
överenskommelse med Landstinget i Kalmar län  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera socialnämnden och bildningsnämndens arbetsutskotts information 
     gällande konsekvenser utifrån samverkansöverenskommelse med  
     Landstinget i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 207/14 
AU § 165/14   11/KS0179  
För kännedom, Vård- och omsorgsplan 2012-2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har uppdragit åt socialförvaltningen att ta fram förslag till vård- 
och omsorgsplan i form av ett inriktningsdokument som underlag för budget 
och verksamhetsutveckling.  
 
Vård och omsorgsplan 2012-2015 för Torsås kommun föreligger daterad 2011. 
 
Socialnämnden beslutar 2011-08-24 § 102 att invänta eventuella remissvar och 
därefter översända den till kommunfullmäktige. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S informerar om att socialnämndens nuvarande vård- 
och omsorgsplan 2012-2015 inte är antagen i kommunfullmäktige. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att notera informationen om socialnämndens vård- och omsorgsplan  
     2012-2015.    
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2014-06-25 § 103 att den nuvarande 
vård- och omsorgsplanen kräver omfattande revideringar och det arbetet har 
tvingats prioriteras bort i den situation socialnämnden befinner sig i samt att 
planen kommer att revideras under 2015. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från socialnämnden gällande vård- och omsorgsplan  
     2012-2015. 
-----  
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AU § 208/14   14/KS0049  
Intresseanmälan, Designregion Småland 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nätverksföreningen Designregion Småland startar 2014-09-01. Denna 
regionala satsning vänder sig till de kommuner som vill utveckla det lokala 
näringslivet och kommunens strategiska arbete med design som verktyg. 
Designregion Småland vill fungera som ett stöd i dessa sammanhang och vara 
en plattform för designfrågor i regionen. 
 
Torsås kommun har fått en förfrågan om att medverka i nätverksföreningen 
Designregion Småland. 
 
De kommuner som väljer att gå med i Designregion Småland 2014 och betalar 
30 000 kronor i medlemsavgift i september 2014, då gäller detta även för 2015.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i nätverksföreningen Designregin Småland. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 209/14   14/KS0124 
Medverkan i Gods och gårdar i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
År 1939 gavs ”Gods och gårdar i Kalmar län” ut förra gången. Studieförbundet 
Vuxenskolan (SV) tycker nu att det är hög tid att ge ut en ny bok för att se vad 
som hänt med alla våra jord- och skogsbruks fastigheter i länet. 
 
Torsås kommun erbjuds att medverka eftersom att Torsås kommun äger en del 
fastigheter som faller inom ramen för att erbjudas att presenteras i den nya 
Gods och Gårdar böckerna. Det är helt kostnadsfritt och frivilligt att medverka 
i boken. 
 
Band 4 där Torsås kommun är aktuell kommer att tryckas i början av 2015 
men besked önskas senast 2014-06-24. 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att lämna några uppgifter till projektet Gods och gårdar i Kalmar  
     län. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 210/14   14/KS0129 
Anslutning till Översvämningsfonden Sverige AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nu har landets kommuner möjlighet att ansluta sig till Översvämningsfonden 
Sverige AB. 
 
Ett medlemskap i Översvämningsfonden Sverige AB ger kommunerna 
följande: 
 

 Del i beredskapslager med översvämningsskydd. 

 Över 70 kilometer översvämningsbarriärer, hundratals pumpar och övriga 
översvämningsskyddsutrustning. 

 Återbäring på Översvämningsfonden Sverige AB:s positiva resultat. 
 
Teckningstiden, då kommunerna har möjlighet att ansluta sig till fonden, 
startar nu och avslutas 2015-05-30. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna erbjudandet från Översvämningsfonden Sverige AB till  
     Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås för ställningstagande. 
-----  
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
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AU § 211/14   14/KS0091 
För kännedom, Samverkansmöte Leader Blekinge/Leader 
Småland Sydost 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sammanställning föreligger över genomförda grupparbeten vid samverkans-
möte 2014-05-15 mellan Leader Blekinge och Leader Småland Sydost. 
 
Syftet med mötet var att redogöra för – och diskutera en gemensam 
intresseanmälan för nästa programperiod för de båda Leaderområdena 
Blekinge och Småland Sydost. Ge en historisk bakgrund från de båda 
områdena hur arbetet bedrivits och de olika finansieringsformerna och 
informera om utvecklingsstrategi för 2014 – 2020. 
 
Från Torsås kommun medverkar Roland Swedestam, S och Christofer 
Johansson, C. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från samverkansmötet mellan Leader Blekinge och  
     Leader Småland Sydost. 
-----  
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AU § 212/14   14/KS0122 
För kännedom, Remissvar – Regional handlingsplan för 
klimatanpassning i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att utarbeta regionala handlings-
planer för klimatanpassning som vägledning till det fortsatta lokala och 
regionala klimatanpassningsarbetet, uppdraget ska ske i samråd med berörda 
aktörer. Det övergripande målet är att handlingsplanen ska utgöra en väg-
ledning för länets aktörer. 
 
Handlingsplanen är en redogörelse för hur klimatförändringarna utifrån olika 
scenariomodeller förväntas påverka olika samhällsfunktioner i regionen. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm och klimat-och energisamordnare Annika 
Persson Åberg har lämnat ett remissvar daterat 2014-06-05 till Länsstyrelsen i 
Kalmar län. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera remissvar gällande regional handlingsplan för klimatanpassning i  
     Kalmar län. 
-----  
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AU § 213/14   14/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Regionförbundet i Kalmar län, Befolkningsutveckling Nr 1 – 2014. 

 Regionförbundet i Kalmar län, Arbetsmarknadens utveckling maj - juni 
2014. 

 Regionförbundet Södra Småland, Föreningsstämma 2014, Föreningen 
Energikontor Sydost. 

 Sustainable Sweden Southeast AB och IUC Kalmar län, information till 
ägare och medlemmar. 

 Protokoll socialnämnden 2014-05-27 § 90, LOV-projekt. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade delgivnings- 
     ärenden. 
-----  
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AU § 214/14   14/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Regiondagar 2014, 23-24 oktober 2014, Borgholm. 

 Kalmarsundsregionens Renhållare, Informationsmöte om KSRR:s 
verksamhet, 2014-10-03, Kalmar. 

 Regionförbundet i Kalmar län med flera, Regional mötesplats 2014-08-29, 
Kalmar. 

 Kalmar Tingsrätt, information om nya regler gällande nämndemannavalen 
inför nästa valperiod, 2014-09-19, Kalmar. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lagen om allmänna vattentjänster,  
2014-08-25, Torsås. 

 Sveriges kommuner och landsting, En väl fungerande och inkluderande 
arbetsmarknad, 17 och 23 oktober 2014, Stockholm. 

 Sveriges kommuner och landsting, Skolskjutskonferens, 10-11 november 
2014, Stockholm. 

 Länsstyrelsen Kalmar län, Bredband på gång i Kalmar län, 2014-08-26, 
Kristdala. 

 Länsstyrelsen Kalmar län, Schysst för miljön – hållbart för dig, 2014-09-23, 
Ekerum. 

   
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att samtliga ledamöter i arbetsutskottet ges tillfälle att medverka vid Region- 
     dagar 2014, 23-24 oktober 2014 i Borgholm, 
 
att Eva-Kristina Berg, C, Roland Swedestam, S, Sören Bondesson, S och Mona 
     Magnusson, M medverkar vid informationsmöte om Kalmarsundsregionens  
     Renhållares verksamhet 2014-10-03 i Kalmar, 
 
att Eva-Kristina Berg, C och Roland Swedestam, S medverkar vid Regional  
     mötesplats 2014-08-29 i Kalmar,  
 
att Mona Magnusson, M medverkar vid informationsträff med Tingsrätten 
     2014-09-19 i Kalmar, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 214/14, Kurser och konferenser 
 
att Christofer Johansson, C medverkar vid bredband på gång i Kalmar län  
     2014-08-26 i Kalmar, 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade kurser och  
     konferenser. 
----- 
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AU § 215/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Djursvik. 

 Inflyttarträffen inställd på grund av för få anmälda. 

 Arbetsutskottet 2014-09-16 besök av Mikael Jarmdahl, TeliaSonera 

 Inbjudan till Spring System 2014-09-19. 
 
Sekreteraren informerar om: 
 

 Anmälan inkommen gällande ålfiske i kommunens vatten. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kontakta Länsstyrelsen för information om vad som gäller vid ålfiske, 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 216/14   14/KS0005  
Bemanning och öppettider i kommunhusen under semester-
perioden   
 
Ärendebeskrivning 
 
Mona Magnusson, M vill att man ser över rutinerna när det gäller bemanning 
på förvaltningarna samt öppettiderna i kommunhusen under sommarperioden.  

 
Detta med anledning av att ekonomiavdelningens personal beviljats semester 
samtidigt och avdelningen var tom. 
 
Kommunchefen och ställföreträdande kommunchef tog semester samtidigt 
under en vecka vilket innebär att ingen tjänsteman kan teckna kommunen 
under denna vecka. 
 
Eftersom många har semester samtidigt så stängdes kommunhusen klockan 
15.00 under semesterperioden 2014. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt centrala ledningsgruppen att se över rutinerna när det gäller  
     bemanning på förvaltningarna samt öppettiderna i kommunhusen under  
     semesterperioden.  
-----  
Sändlista 
Centrala ledningsgruppen 
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AU § 217/14 
KS § 154/14   14/KS0012  
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att i samband med att förslaget till delårsbokslut 
redovisas i arbetsutskottet 2014-08-19 ska socialnämndens presidium, 
förvaltningschef och biträdande chef redovisa protokollförda och verkställda 
beslut med prognos på utfall utifrån Unik Resurs rapport. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-07-08: 
 
att bjuda in socialnämndens presidium, förvaltningschef och biträdande chef  
     till arbetsutskottet 2014-08-19 för att redovisa protokollförda och  
     verkställda beslut med prognos på utfall utifrån Unik Resurs rapport. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Socialchef Annica Placido redovisar beslut utifrån Unik Resurs rapport samt 
socialnämndens delårsbokslut för 2014 inklusive budgetavvikelser. 
 
Socialnämnden protokoll 2014-06-17 § 105 gällande budget – åtgärder befarat 
underskott föreligger. 
 
Skrivelse med anledning av hur det ser ut inom omsorgen i kommunen delges 
ledamöterna. 
 
Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari – juni 2014 med 
helårsprognos. 
 
Det ekonomiska resultatet för januari – juni 2014 visar ett överskott på 9,7 
mkr. Jämfört med föregående år är detta en resultatförbättring på 12.2 mkr.  
 
Årsprognosen är ett överskott på 4,9 mkr, vilket är 1,3 mkr bättre än budget. 
Nämndernas totala budgetunderskott enligt årsprognos är 8,5 mkr. 
 
Socialnämnden beslutar 2014-06-17 § 106 att anta upprättad reviderad 
måluppfyllelse till delårsbokslutet 2014 och översända måluppfyllelsen till 
kommunfullmäktige. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 217/14, Delårsbokslut januari – juni med 
helårsprognos för 2014 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna delårsbokslut för januari – juni 2013 till de förtroendevalda  
     revisorerna för granskningen,  
 
att notera måluppfyllelse tillsammans med delårsbokslut januari – juni 2014 
     med helårsprognos,  
 
att bjuda in socialchef, socialnämndens ordförande, bildningschef och 
     bildningsnämndens ordförande till kommunstyrelsen 2014-08-26 för en  
     redovisning av respektives delårsbokslut, 
 
att uppdra åt bildningsnämnden och socialnämnden att upprätta ett åtgärds- 
     program, för att hålla sin ekonomi i balans. Åtgärdsprogrammet ska  
     redovisas i kommunfullmäktige 2014-09-22. 
-----  
Sändlista 
Förtroendevalda revisorer 
Kommunstyrelsen 
Socialchefen 
Bildningschefen 
Socialnämndens ordförande 
Bildningsnämndens ordförande 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
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AU § 218/14   14/KS0012  
Äskande ekonomisk ramförstärkning, bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschefen informerar bildningsnämnden 2014-06-02 § 55 att 500 tkr av 
bildningsförvaltningens prognostiserade underskott härleds till grundskolan 
medan resterande 500 tkr härleds till förskolans verksamhet där kostnaderna 
blivit större med anledning av ökat barnantal samt i verksamheten ökat antal 
barn med särskilda behov. 
 
Med anledning av ökat uppdrag avseende oförutsedda, men stadigvarande, 
kostnader inom förskolan behövs en ekonomisk ramförstärkning göras. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-06-02 § 55 att till kommunstyrelsen begära en 
ekonomisk ramförstärkning med 1,8 mkr på grund av ett markant ökat upp-
drag inom förskola/barnomsorg med cirka 20 – 25 platser i snitt över helåret 
2014. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslut: 
 
att avslå äskande om ekonomisk ramförstärkning men att beakta det i samband 
     med resursfördelningen inför 2015. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 219/14   14/KS0137  
Delårsrapport 2014, Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport för Torsås Fjärrvärmenät AB, 2014-01-01 – 2014-06-30 
föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsrapport för Torsås Fjärrvärmenät AB, 2014-01-01–2014 06-30   
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 220/14   14/KS0103 
Finansrapport per den 2014-07-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Finansrapport per den 2014-07-31 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 2014-07-31. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 221/14     
KS § 267/13 
AU § 348/13   13/KS0175 
Äskande ekonomiska medel, bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Norra Tångs Bollklubb har kommit in med ansökan om ekonomiskt stöd till 
energibesparande åtgärder för sin ideella verksamhet. 
 
Föreningen ingår i projektet ”Uthållig idrott 2012-2014” tillsammans med 
Smålandsidrotten, Energikontoret Sydost och ytterligare fem fotbollsföreningar 
i regionen. Målet med projektet är att öka kunskapen om energieffektivisering 
och minskad klimatpåverkan hos föreningen genom att erhålla användbara 
verktyg för att göra effektiva åtgärder för minskad energianvändning. 
 
Projektets effektmål är en minskad energianvändning på minst 15 procent på 
anläggningen samt en minskad klimatpåverkan från transporter och maskiner 
med minst fem procent. 
 
Norra Tångs Bollklubb ansöker om ekonomiskt bidrag med 123 000 kronor till 
följande åtgärder: 
 

 Robotgräsklipparutrustning 

 Värmepump 

 Dörrar. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14 § 134 att skicka ärendet vidare till 
kommunstyrelsen för äskande av ekonomiska medel. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avslå framställan från bildningsnämnden gällande äskande av ekonomiska  
     medel, med hänvisning till att inga medel finns anslagna för detta ändamål. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26: 
 
att återlämna ärendet till bildningsnämnden för ny prövning med hänvisning 
     till antagen budget 2014 för bildningsnämnden. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 221/14, Äskande ekonomiska medel, bildnings-
nämnden   
 
Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-06-02 § 61 att äska om 30 tkr till 
energieffektiviseringar hos Norra Tångs Bollklubb. 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå äskande om ekonomiska medel och hänskjuta ärendet till budget- 
     arbetet för 2015.  
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 222/14   14/KS0136 
För kännedom, beredskapsorganisation inom socialtjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet är att skapa bättre beredskap inför händelser inom socialtjänsten/individ 
– och familjeomsorgen samt att öka rättsäkerheten genom att en social-
sekreterare tar emot inkomna samtal. I beredskapen ingår försörjningsstöd, 
barn- och familj, missbruk och familjerätt. 
 
För att ingå i beredskapsorganisationen krävs att socialsekreteraren har en 
tillsvidareanställning inom individ- och familjeomsorgen med relevant 
erfarenhet samt innehar körkort. 
Områdeschefen ingår inte i beredskapstjänsten. 
 
Innan införandet som beräknas ske 2014-10-01, kommer ärendet att tas upp 
med de fackliga organisationerna. 
 
En årlig kostnad för beredskapstjänsten är beräknad till cirka 400 000 kronor 
inklusive sociala avgifter. 
 
Socialnämnden beslutar 2014-06-17 § 103 att uppdra åt tillförordnad personal-
chef och områdeschef för socialtjänsten att arbeta vidare med ärendet för 
införande 2014-10-01. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen, gällande beredskapsorganisation inom socialtjänsten. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 223/14   14/KS0127 
Hyresjustering Lunnagatan 1 (Mariahemmet) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktige 2010-09-29 § 103 beslutas att differentierade hyror 
ska tillämpas på Lunnagatan 1 (Mariahemmet). Beslut fattas även om att den 
nya hyressättningen ska tillämpas för nyinflyttade hyresgäster samt för 
befintliga hyresgäster som begär en ändring. 
 
Hyreshöjningar i de särskilda boende i kommunen följer Torsås Bostads AB:s 
hyreshöjningar kontinuerligt. 
 
I och med att ett flertal av de ”befintliga” hyresgästerna inte begärt någon 
ändring av hyreskostnaden, har de debiterats ett annat hyresbelopp än de 
nyinflyttade. 
 
Socialnämnden beslutar 2014-05-27 § 94 att hyressättning ska beräknas på kvm 
kostnad och tillämpas för samtliga hyresgäster på Lunnagatan 1 (Maria-
hemmet), oavsett när inflyttning skett till det särskilda boendet. Ska gälla från 
och med 2014-10-01. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att hyressättning ska beräknas på kvm kostnad och tillämpas för samtliga  
     hyresgäster på Lunnagatan 1 (Mariahemmet), oavsett när inflyttning skett 
     till det särskilda boendet. 
 
att detta ska gälla från och med 2014-10-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 224/14   14/KS0096 
Icke verkställda beslut kvartal I, 2014, komplettering    
 
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 I, 2014, komplettering 
 
Antal icke verkställda beslut: 1  
Typ av bistånd: Individ och familje- 
 omsorgen Familjeresurs 
Antal dagar från beslut till rapportering: 162 
Antal män: 1 
Antal kvinnor 0 
 
Anledning till ej verkställt beslut är resursbrist/saknar lämplig 
personal/uppdragsgivare. 
 
Rapporteringen inskickad till IVO 2014-04-14. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad komplettering över icke verkställda beslut för kvartal I,  
     2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 225/14    
KS § 158/14   13/KS0182 
Samordningsfunktion avseende asylsökande som vistats i 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Eva-Kristina Berg, C informerar om att Möre hotell i Söderåkra 
kommer eventuellt att få ett tillfälligt avtal för mottagning av asylsökande i 
avvaktan på tilldelningsbeslut.  
 
Migrationsverket har besökt Möre hotell i Söderåkra för en inspektion inför ett 
avtal om asylboende. Avtalet omfattar tvåhundra platser och de första 
asylsökande kan komma omgående. 
 
I avtalet ingår inte simhallen och WiMa:s Träningscenter. 
 
Diskusteras vad det innebära för Torsås kommun när Möre hotell blir ett 
asylboende. 
 
Viktigt med information till kommuninvånarna och närboende runt Möre 
hotell. 
 
Tjänstemän från bildningsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsens 
ordförande, Roland Swedestam och ekonomichefen besöker Hanöhus i 
Sölvesborgs kommun, där det nyligen har startats upp ett asylboende. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Migrationsverket har upphandlat asylboende på Möre hotell i Söderåkra och 
avtalat om 200 boendeplatser. Asylsökande har anlänt och ökat successivt upp 
till avtalad volym.  
 
Kommunens ansvar för de asylsökande omfattar förskole- och skolbarns-
omsorg, grundskola, gymnasieskola, rätt till god man samt insatser enligt 
socialtjänstlagen. 
 
Torsås kommun har besökt Sölvesborgs kommun som har ett nyöppnat 
asylboende (Hanöhus). Sölvesborg påtalar vikten av att kommunen samordnar 
de verksamhetsområden som de asylsökande berörs av samt med kringliggande 
samhälle, exempelvis föreningsliv, företag, myndigheter och kommuninvånare. 
Sölvesborgs kommun har valt att anställa en fritidsledare/samordnare för att 
arbeta med dessa uppgifter. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 54 av 54   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-19 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 225/14, Samordningsfunktion avseende 
asylsökande som vistas i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att inrätta en tjänst som fritidsledare/samordnare med placering under 
     bildningsnämnden, 
 
att tjänstens arbetsuppgifter blir att samordna de verksamhetsområden som de 
     asylsökande berörs av samt med kringliggande samhälle, exempelvis 
     föreningsliv, företag, myndigheter och kommuninvånare. Därutöver även 
     kartlägga och rekvirera externa medel som finansiering av de kostnader som 
     Torsås kommun har för asylverksamheten, 
 
att tjänstens omfattning ska var 100 procent och utformas som visstids- 
     anställning från och med snarast till och med 2014-12-31 med möjlighet till 
     förlängning om behovet bedöms kvarstå, 
 
att alla ekonomiska transaktioner avseende asylsökande särredovisas och 
     ekonomiska över- som underskott hanteras centralt i kommunens bokslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 

 


