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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 261 - 289  
 
§ 261 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2015 

§ 262 Redovisning, bidrag till Torsås Ryttare 
§ 263 Fastigheten Spelet 11 i Bergkvara 
§ 264 Information ny gata till kvarteret Lövsångaren i Bergkvara 
§ 265 Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll till skydd för 
 oegentligheter 
§ 266 Delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 267 Delegationsbeslut, avtal 
§ 268 Arrende Norra Kärr 1:2, 1:3 numera Norra Kärr 1:18 
§ 269 Samråd, Detaljplan Ragnabo 3:28, grönstråket 
§ 270 Renovering etappvis Allfargatan 
§ 271 Medborgarförslag – Dränera Ekbacken i Söderåkra 
§ 272 Medborgarförslag – Lägre kostnader för tillfällig plats vid torghandel 
§ 273 Medborgarförslag – Rensa vid parkeringsficka vid hembygdsparken i 
 Bergkvara 
§ 274 Motion – Planförslag, markområdet bredvid Missionskyrkan i Torsås 
§ 275 Motion – Bredbandsutbyggnad 
§ 276 Information, beslut om geografisk indelning av Polisregion Syd 
§ 277 Delgivningsärende 
§ 278 Kurser och konferenser 
§ 279 Kommunledningen informerar 
§ 280 Äskande medel, Torsås Företagscentrum 
§ 281 Utökad tjänst, Överförmyndarnämnden  
§ 282 Budget 2015, plan 2016-2017 
§ 283 Måldokument, 2015 – 2018 
§ 284 Ansökan om ekonomiskt bistånd till Torsås Ryttare 
§ 285 Utdelning av det egna kapitalet till medlemskommuner, Kalmarsunds 
 Gymnasieförbund 
§ 286 LOVA-projekt, Magasinera – fördröja – ett helhetsbegrepp 
§ 287 Remiss – Regional digital agenda för Kalmar län 
§ 288 Redovisning, Remiss – Kulturplan Kalmar län 2015-2017 
§ 289 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 
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AU § 261/14   14/KS0171 
Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, 
Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
BOJ är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor och kunnigare 
brottsoffer och vittnen. Brottsofferjouren utgör ett komplement till de 
myndigheter som har ett uttalat ansvar att stödja brottsoffer. 
 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar enligt 5:11 SoL och EU direktiv 
från 2012-10-04  ge stöd till brottsoffer och deras anhöriga där det bedöms 
finnas ett behov. BOJ:s verksamhet gör att kommunen kan leva upp till detta 
åtagande enligt SoL och de mänskliga rättigheterna. 
 
I dagsläget har BOJ i södra Kalmar län tretton (13) aktiva stödpersoner och 
sexton (16) vittnesstöd som arbetar helt ideellt. De ger sin tid och sitt 
engagemang för att på bästa sätt stödja brottsoffer och vittnen. Jourens 
samarbete med polis och tingsrätt fungerar utmärkt. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om verksamhetsbidrag från 
Torsås kommun med 20 637 kronor för 2015. 
 
Verksamhetsberättelse för 2013 samt förslag på samverkansavtal föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2015 med 13 000 kronor, 
 
att godkänna förslag på samarbetsavtal mellan Brottsofferjouren och länets  
     kommuner med komplettering att kommunen ersätter Brottsofferjouren 
     med ett belopp om 2 kronor per invånare. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 262/14 
KS § 291/13 
KS § 242/13 
AU § 325/13 13/KS0162 
Bidrag till Torsås Ryttare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Ryttare ansöker om ett totalt bidrag av 143 000 kronor för byte av 
ridhusbotten i ridhuset. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden 2013-09-10 § 41 att 
skicka ärendet till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiska medel. 
 
Torsås Ryttare bedriver en verksamhet som i stor utsträckning har sina aktiva 
bland flickor och unga kvinnor. Verksamheten är mycket kostnadskrävande 
eftersom klubben måste hålla ett antal egna hästar då inta alla medlemmar 
klarar det på egen hand. När man nu står inför en kostsam uppfräschning av 
ridhallen blir det svårt för klubben att finansiera detta eftersom det normalt 
inte går att söka externa bidrag till löpande underhåll. 
 
För att Torsås kommun ska kunna erbjuda ett utbud av fritidsaktiviteter som 
gör kommunen attraktiv för alla innevånare och även lockar till inflyttning är 
det viktigt att ridklubben kan fortsätta att utveckla sin verksamhet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-08: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-29 inhämta från bildnings- 
     nämnden en redovisning av Torsås Ryttares ungdomsverksamhet. 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att man är beredd att lämna bidrag till Torsås Ryttares underhållskostnader, 
 
att finansiering sker genom årets utbetalning av AFA-medel, 
 
att delegation lämnas till kommunchefen att i samråd med kultur- och fritids- 
     chefen besluta om bidraget. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-10-29 
 
Redovisning av Torsås Ryttares ungdomsverksamhet föreligger. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 262/14, bidrag till Torsås Ryttare 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14 § 133 att skicka ärendet vidare till  
Kommunstyrelsen, för äskande om ekonomiska medel. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-10-29: 
 
att lämna bidrag upp till 143 000 kronor till Torsås Ryttares underhålls- 
     kostnader, 
 
att finansiering sker genom årets utbetalning av AFA-medel.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-11-26 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att Torsås Ryttare inte 
kommer att kunna påbörja arbetet med byte av ridhusbotten i ridhuset. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26: 
 
att innan bidraget om 143 000 kronor lämnas, uppdra åt ekonomiavdelning att 
     teckna avtal med Torsås Ryttare, innefattande att en redovisning ska lämnas 
     av projektets kostnader samt en återbetalning av resterande belopp om inte 
     hela bidrag behöver användas, 
 
att redovisningen från Torsås Ryttare ska delges kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Torsås Ryttares redovisning föreligger: 
 
LSE Gårdinger Mark AB, 2014-02-28, 138 000 kronor 
Södra, 2014-04-30, 1 744 kronor och 2014-05-31, 1 744 kronor   
Totalt: 141 488 kronor inklusive moms. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen angående utlämnat bidrag för underhållskostnader i 
     ridhuset från Torsås Ryttare 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 263/14 
KS § 226/13   12/KS0145 
Fastigheten Spelet 11 
 
Ärendebeskrivning 
 
I upprättat köpeavtal gällande Spelet 11 sägs att köparen skall inom ett år från 
avtalets undertecknande tillse att arbetet fortskridit så långt att grunden är lagd 
och att uppförande av byggstomme ovan bottenplattan eller bjälklag påbörjats, 
samt hävda tomten i största möjliga utsträckning. 
 
Enligt köparen kommer detta inte att kunna uppfyllas. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-09-24: 
 
att lämna anstånd med betalning av fastigheten till och med 2014-09-24. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Enligt telefonsamtal 2014-10-09 med köparen enligt upprättat köpeavtal  
2013-04-22, avstår köpare att fullfölja köpet gällande två tomter inom 
fastigheten Spelet 11 i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att upprättat köpeavtal 2013-04-22  med Bergkvara Byggvaror upphävs samt 
 
att meddela tidigare intressenter samt Svensk Fastighetsförmedling att 
     tomterna inom fastigheten Spelet 11 i Bergkvara är åter ute på försäljning.  
-----  
Sändlista 
Tidigare intressenter 
Svensk Fastighetsförmedling
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AU § 264/14 
KS § 325/12 
AU § 309/12  12/KS0167 
Ny gata till kvarteret Lövsångaren 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att kommunstyrelsen beslutar 2012-12-18 att låta Guldbolaget i 
Bergvara AB få förvärva mark från del av Bergkvara 2:1 cirka 155 kvm så 
beslutas även att tekniska nämnden uppdras att projektera en ny in- och 
utfartsväg som sträcker sig bakom fastigheterna Lövsångaren 2, 4 och 5. 
 
Tekniska nämnden har tagit fram en projektering av gatan under 2013 och har 
under 2014 gjort provisoriska åtgärder för att ge fastighetsägarna möjligheter 
att använda gatan. I 2015 års investeringsbudget har tekniska nämnden begärt 
medel för att bygga ut och belägga gatan. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera tekniska nämndens redovisning gällande att bygga ut och belägga ny 
     gata till kvarteret Lövsångaren i Bergkvara. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 265/14  14/KS0163 
Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll till skydd för 
oegentligheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har lämnat i uppdrag till PwC  att granska intern 
kontroll till skydd för oegentligheter. I rapporten redovisas gjorda iakttagelser 
och revisionell bedömning.  
 
Granskningen är även genomförd i Borgholm, Mörbylånga och Mönsterås 
kommuner inom ramen för revisionsens samarbetsnätverk. 
 
Svar på rapporten från kommunstyrelsen önskas senast 2014-12-18. 
Kommunstyrelsen ska redogöra för vad som avses göra för att åtgärda de 
påpekanden som görs i den revisionella bedömningen i rapporten. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett förslag på åtgärder utifrån  
     inkommen revisionsrapport – Granskning av intern kontroll till skydd för 
     oegentligheter. 
----- 
Sändlista 
Ekonomichefen 
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AU 266/14 14/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under oktober 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande i kommunstyrelsen Eva-Kristina Bergs fattade 
delegationsbeslut gällande grannemedgivande under oktober 2014. 
 

 Tidsbegränsat bygglov för uppställning av lagercontainer på fastigheten 
Övraby 1:14. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under oktober 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 267/14 14/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
september 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrells fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal under september 2014. 
 

 Tillägg till avtal gällande Sjuk- och friskanmälan, MedHelp Care AB. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
     september 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 268/14 14/KS0153 
Fortsatt arrende på Norra Kärr 1:2, 1:3 numera Norra Kärr 1:18 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun arrenderar sedan 1965-06-01 ett område på fastigheten Norra 
Kärr 1:2 och 1:3 i anslutning till Skäppeviks badplats. 
 
Avtalet löper på 25 år med förlängning i 25 år till om inte avtalet sägs upp av 
någondera av parterna senast 2013-05-31. Avtalet löper fram till och med 
2015-05-31 med två års uppsägningstid. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 § 51 att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att omgående säga upp arrendeavtalet med ägarna 
till fastigheten Norra Kärr 1:2 och 1:3. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-10 att återemittera ärendet till tekniska 
nämnden för en tydligare redovisning av innebörden av avtalet och tydligare 
karta över berört markområde samt att tekniska nämnden utreder om området 
fortsättningsvis ska tillhöra kommunal badplats. 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Perssons utredning av ärendet; 
 
Innebörden av avtalet är att kommunen arrenderar markytor som endast får 
användas för fritidsändamål för allmänheten. Av senare kommunala beslut 
framgår det att fritidsändamålet till funktionen är badplats. 
 
Arrendeområdets gräns är markerat på till avtalet bilagd karta, den större yttre 
markerningen. Inom den inre mindre markerade ytan får nödvändiga fasta 
anläggningar lokaliseras till exempel parkeringsplats. 
 
Enligt avtalet ansvarar kommunen för skötsel avseende renhållning, allmän god 
skötsel och trafik- och parkeringsytor. 
 
Norra Kärrs stugförening har efter beslut i tekniska nämnden 2004-05-28 § 64 
och 2009-05-19 § 62 skötselavtal med tekniska nämnden avseende åtaganden i 
arrendeavtalet. Detta avtal löper till och med 2015-05-31, samma löptid som 
arrendeavtalet. Ersättning utgår med 12 500 kronor per år från och med 2009. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 2006-05-16 § 122 behovet av 
sanering av ej kommunala badplatser bland annat Skäppevik. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 268/14, Fortsatt arrende på Norra Kärr 1:2, 1:3 
numera Norra Kärr 1:18 
 
Tekniska nämnden behandlade samma ärende 2006-06-19 § 87 och beslutade 
att badplatserna Fulvik, Badudden, Dalskär och Iglasjön från och med 2006 
ska vara fullt utrustade kommunala badplatser. Vad avser Skäppevik ska den 
skötas enligt arrendeavtalet. 
 
Tekniska nämndens ställningstagande i frågan om uppsägning av arrendeavtalet 
är den att det inte finns någon anledning för kommunen att arrendera detta 
markområde då avsikten genom kommunala beslut är att Skäppevik inte är en 
kommunal badplats. 
 
Om kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ändå finner det nödvändigt att 
utreda huruvida detta ska vara en kommunal badplats (betydligt högre drifts- 
kostnader) bör ändå det 25-åriga arrendeavtalet sägas upp alternativt förhandlas 
om på grund av den långa löptiden. 
 
Dan Palmér har inkommit till kommunstyrelsen önskemål om att förhandla 
om kommunens arrende samt eget eventuellt avyttrande om strandstycke på 
Norra Kärr 1:18. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-09-26 § 124 att säga upp arrendeavtalet 
eftersom det inte finns någon anledning för kommunen att arrendera detta 
markområde då avsikten genom kommunala beslut är att Skäppevik inte är en 
kommunal badplats. 

 
Markägarna till Norra Kärr 1:18 genom Dan Palmér har kommit in med en 
skrivelse om en önskan att Torsås kommun fortföljer det arrende Norra Kärr 
1:2, 1:3 numera 1:18, dåvarande Söderåkra kommun 1965-06-01 upprättat och 
då även med hot om tvångsexploatering. 
 
Intresse finns inte för at sköta strand och parkering. Skötsel av grönområde 
och så vidare bör skötas av den kommun som drivit fram den. Likadant som 
de sköter sina andra planerade områden. På det berörda området som 
arrenderats finns två kommunala pumpstationer. 
 
Beträffande infart till camping över parkeringen finns inget servitut och inga 
avtal med campingägarna vilket också kan innebära att den infarten tas bort  
2015-06-01. Campingägarna visar inget intresse att åtgärda sin situation. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 268/14, Fortsatt arrende på Norra Kärr 1:2, 1:3 
numera Norra Kärr 1:18 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26 § 124 så  
    kvarstår uppsägningen. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 269/14 14/KS0160 
Samråd, detaljplan Ragnabo 3:28, grönstråket 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har ett förslag till detaljplan för Ragnabo 
3:28 upprättats. 
 
Syftet med planen är att ändra parkmark till bostadsmark och att därigenom 
möjliggöra för de kringboende att köpa loss den mark som sedan länge är en 
integrerad del av deras trädgårdar. Marken är låglänt och inte lämplig att 
bebyggas. 
 
Planområdet är beläget mellan bostadsfastigheterna längs Fyrvaktarvägen och 
Båtbyggarvägen. Planområdet är idag del av de kringliggande trädgårdarna. 
 
Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande. 
 
Synpunkter på detaljplanen Ragnabo 3:28 lämnas till bygg- och miljönämnden 
senast 2014-10-13. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inga synpunkter föreligger på detaljplan Ragnabo 3:28, grönstråket, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 270/14   14/KS0169 
Renovering etappvis Allfargatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bo Wernersson, Torsås har 2010-01-13 lämnat ett medborgarförslag gällande 
att minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid biblioteket) till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-01-27 att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet beslutar 2010-02-09 att över-
lämna medborgarförslaget till tekniska nämnden/trafiknämnden för beredning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-08-18 och 2009-10-20 behandla frågan om 
utfart från Applerumsgatan mot Allfargatan och gav teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att utreda olika alternativ till att lösa trafiksituationen på 
Applerumsgatan mot Allfargatan. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-03-16  att hänskjuta medborgarförslaget till 
den pågående utredning om trafiksituationen på Applerumsgatan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-05-30 att med hänvisning till tekniska 
nämndens pågående utredning om trafiksituationen på Applerumsgatan anses 
härmed medborgarförslaget besvarat. 
 
Under året har ett flertal förslag till förbättringar av trafiksituationen på 
Applerumsgatan diskuterats. Efter förslag från polismyndigheten har 
trafikskyltningen ändrats (2011-12-06), förbund mot infart från Allfargatan till 
Applerumsgatan. Åtgärden fick ringa effekt. Ett förslag till avstängning av 
gatan har diskuterats med berörda fastighetsägare 2012-08-28 utan att någon 
konsensus nåddes. 
 
Under 2013 har samhällsbyggnadsförvaltningen inlett ett arbete tillsammans 
med Trafikverket för att renovera Allfargatan till den ombyggda gatans 25 års 
jubileum 2019.  
 
Allfargatan renoveras etappvis med början från väster. Renoveringen gäller 
trädplanteringar, sidokanter, belysning, skyltning med mera. När den etapp 
som innefattar korsningen Allfargatan – Applerumsgatan ska genomföras 
kommer även anslutningen att åtgärdes. 
 
I samband med kommunstyrelsens beslut 2012-10-30 gällande att avstå från att 
anlita Q-Park för parkeringsövervakning beslutades även att ge samhälls- 
byggnadsförvaltningen i uppdrag att med hjälp av fysiska hinder förbättra 
miljön och se över skyltningen på Allfargatan så den blir mer ändamålsenligt. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 270/14, Renovering etappvis Allfargatan 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera tekniska nämndens redovisning av Allfargatans renovering, 
 
att delge Bo Wernersson, Torsås tekniska nämndens redovisning, 
 
att uppdraget till samhällsbyggnadsförvaltningen gällande förbättring av miljön 
     samt skyltning på Allfargatan härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 271/14 
KF § 28/14   14/KS0054 
Medborgarförslag – Dränera Ekbacken i Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Lena Robertsson, Söderåkra gällande att 
dränera Ekbacken i Söderåkra på vatten. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-03-17: 
 
att överlämna medborgarförslag – Dränera Ekbacken i Söderåkra till tekniska  
     nämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- 
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 61; 
 
Orsaken till en ökad vattensamling i Ekbacken har, trots diverse utredningar 
och bedömningar av Lantmäteriet, Södra Skogsägarana och samhällsbyggnads-
förvaltningen inte kunnat fastställas. En dränering av skogsmark anses numera 
olämplig ur miljösynpunkt. 
 
En rensning av kanalen i anslutning till Ekbacken kommer att göras under 
2015 vilket kan leda till en minskning av vattensamlingen i Ekbacken. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Dränera Ekbacken i Söderåkra med hänvisning 
      till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 61, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 272/14 
KF § 73/14   14/KS0121 
Medborgarförslag – Lägre kostnad för tillfällig plats vid 
torghandel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Monika Hulthe, Torsås föreslår i ett medborgarförslag att det blir en lägre 
kostnad för att ha en tillfällig plats för torghandel i Torsås, Bergkvara och 
Söderåkra. Kostnaden i Torsås är högst i länet och kan jämföras med Kalmar 
72 kronor, Nybro 116 kronor och Emmaboda 115 kronor. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-08-04: 
 
att överlämna medborgarförslag – Lägre kostnad för tillfällig plats vid torg- 
     handel till tekniska nämnden för beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- 
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar 
inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-
styrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Tekniska nämndens beslutar 2014-09-16 § 63, att till 2015 komplettera 
torghandelstaxan för tillfälliga torgplatser med, att kommunens verksamma 
lantbrukare, trädgårdsodlare och andra mindre företag får marknadsföra och 
försälja egna produkter på en yta om cirka 2,5 x 5 meter utan kostnad. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslaget – Lägre kostnader för tillfällig plats vid torg- 
     handel med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 63, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 273/14 
KF § 74/14   14/KS0126 
Medborgarförslag – Rensa vid parkeringsficka vid hembygds-
parken i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås föreslår i ett medborgarförslag att nässlorna rensas 
bort vid hembygdsparken i Bergkvara. Det blir trevligare för barnen som stiger 
ur bilen på parkeringsfickan för att komma in till förskolan. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-08-04: 
 
att överlämna medborgarförslag – Rensa vid parkeringsficka vid hembygds- 
     parken i Bergkvara till tekniska nämnden för beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- 
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar 
inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-
styrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Enligt tekniska nämndens beslut 2019-16 § 62, har nässlorna rensats bort i 
slutet av juli 2014. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslaget – Rensa vid parkeringsficka vid hembygdsparken 
     i Bergkvara med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 62, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 274/14 
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 § 274/14, 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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 83; 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktade Blekinge Tekniska Högskola i 
september 2013 och initierade idén om ett samarbete enligt motionens 
intentioner. Blekinge Tekniska Högskola är positiva och återkommer till 
kommunen när det finns ett behov av denna typ av uppgifter i undervisningen 
eller för ett examensarbete. 
 
Vid en förnyad kontakt under våren 2014 bekräftade Blekinge Tekniska 
Högskola sitt intresse och deras avsikt är att återkomma vid lämpligt tillfälle.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslaget – Planförslag, markområdet bredvid Missions- 
     kyrkan i Torsås med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2014-09-16  
     § 83, 
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 275/14 
KF § 76/14   14/KS0139 
Motion – Bredbandsutbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S hemställer i en motion att kommunstyrelsen har det 
samlade ansvaret för utbyggnadet av bredband i hela kommunen med en 
anslutningsavgift som är lika för alla abonnenter. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-08-04: 
 
att överlämna motion – Bredbandsutbyggnad till kommunstyrelsen för  
     beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- 
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar 
inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-
styrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar svar på motionen – Bredbandsutbyggnad. 
 
Sammanfattningsvis är det en motion vars förslag leder till en snabbare 
utbyggnad av bredband under förutsättning att det avsätts rätt resurser för att 
genomföra detta. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslaget – Bredbandsutbyggnad, 
 
att uppdra åt kommunchefen att utreda ansvarsdelen samt möjligheten att  
     bilda ett kommunalt bolag som arbetar med bredbandsutbyggnad i hela 
     Torsås kommun,   
 
att medborgarförslaget, härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 276/14   14/KS0130 
Information, beslut om geografisk indelning av Polisregion Syd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 1 januari 2015 kommer Sverige att få en samlad Polismyndighet, indelad i 
sju regioner och ett antal nationella avdelningar. Polisregion Syd kommer att 
omfatta Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län och Skåne län med totalt 
1,85 miljoner invånare. 
 
Den nya geografiska indelningen kommer att verkställas först hösten 2015. 
Under en övergångsperiod kommer dagens indelning i närpolisområden och 
polisområden att överföras till den nya myndigheten. 
 
I den nybildade polismyndigheten kommer det mesta av polisarbetet att 
bedrivas på lokalpolisområdesnivå – nära medborgarna. De polisområdes-
chefer och lokalpolisområdeschefer som tillsätts framöver kommer därför att 
få i uppdrag att bygga upp den polisiära verksamheten i nära samarbete med 
kommuner och andra samverkanspartner. 
 
Under hösten 2014 kommer Region Syd också att rekrytera och tillsätta 
särskilda kommunpoliser i samtliga 58 kommuner. Kommunpolisernas 
huvuduppgift blir att närmast lokalpolisområdeschefen fördjupa och utveckla 
det lokala brottsförebyggande samarbetet med kommunledningar och 
förvaltningar i respektive kommun. Inriktningen är att kommunpoliserna ska 
vara utsedda strax efter årsskiftet. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande beslut om geografisk indelning av  
     Polisregion Syd.   
----- 
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AU § 277/14   14/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Bygg- och miljönämndens beslut 2014-09-16 § 82 gällande hållbar 
utveckling och en god livsmiljö i Kalmar län, Länsstyrelsen – remiss. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisade delgivnings- 
     ärende.  
----- 
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AU § 278/14   14/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Information om regeringens budgetproposition, 2014-11-06 i Kalmar. 

 Östersjön – Möjligheternas hav, 2014-12-03 i Kalmar. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Eva-Kristina Berg, C, Roland Swedestam, S och Henrik Nilsson 
     Bokor, S medverkar vid informationen om regeringens budgetproposition 
     2014-11-06 i Kalmar, 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade kurser och  
     konferenser. 
----- 
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AU § 279/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Bildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2014-09-24 § 100, 14/KS0166. 

 Reparation kajen i Bergkvara hamn.  

 Från informationsmöte 2014-10-15 om flyktingsituationen. 

 Djursvik. 

 Informationsmöte 2014-11-07 med Kalmar Läns Trafik angående biogas-
tankställe.  

 Information om upphandling, Kalmar Läns Trafik, 2015-02-03.  

 Kalmarsundsregionens Renhållare, varumärke Gröna påsen.  

 Möte 2014-11-28, Stage 4You, ”Kulturhus”.  
 
Sekreteraren informerar om: 
 

 Fiskerätt/vattenägare.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inför mötet 2014-11-28, Stage 4You så är inriktningen för Torsås kommun  
     att arbeta med strategin för kommunen, 
 
att  notera redovisade ärende, från kommunledningen. 
-----  
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AU § 280/14  14/KS0023 
Äskande av medel, Torsås Företagscentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har gjort ett omfattande arbete för att bevara arbetstillfällen 
och kompetensen efter den omfattande lågkonjunkturen 2008 – 2009 samt 
nerläggningen inom industri 2010 -2011.  
 
Från 2013 till september 2014 har Torsås Företagscentrum haft ett projekt som 
finansieras av Torsås kommun med 70 000 kronor, Regionförbundet 50 000 
kronor samt Handeln 65 000 kronor + arbete.  
 
Maria Sundqvist är anställd i projektet på 50 procent. Projektet tar slut  
2014-09-30 men Maria är anställd året ut.  
 
För att Torsås kommun ska kunna hålla minst den servicenivå som finns idag, 
behövs en långsiktig tjänst som handelsutvecklare på 50 procent. I Torsås 
Företagscentrums basfinansiering finns inte utrymme för 1,5 tjänster, utan alla 
tjänsterna har varit i olika projekt.  
 
Med en 50 procentig tjänst och lönebidrag betalar Torsås Företagscentrum 
13 900 kronor per månad det vill säga 167 000 kronor per år. Handlarna 
betalar 1 000 till 2 000 kronor beroende på företagens storlek för att vara med i 
nätverket, vilket blir cirka 40 000 kronor.  
 
Torsås Företagscentrum äskar en årlig finansiering på cirka 120 000 kronor till 
tjänsten som handelsutvecklare i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Tuulikki Åkesson, Torsås Företagscentrum och  
    Barbro Persson, BIM:s Mode i Torsås, 
 
att beslut i ärendet finns med i beslutet för budget 2015, plan 2016-2017,  
     14/KS0092.  
-----  
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AU § 281/14  14/KS0039 
Utökad tjänst, Överförmyndarnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nybro är värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden för 
Emmaboda-, Nybro-, Torsås-, och Uppvidinge kommun. 
 
Utvecklingen för våra fyra kommuner under 2014 har inneburit att 
handläggningen av gode män för ensamkommande barn tagit över stor del av 
myndighetens arbete. 
 
Antalet ensamkommande barn var 2014-01-01 i Nybro 6, Torsås 5, 
Emmaboda 5 och i Uppvidinge 14 till antalet. Totalt 30. 
2014-08-29 har antalet aktuella ärenden mer än fördubblats. I Nybro har under 
våren inkommit 16 nya, i Torsås 5 nya, i Emmaboda 7 nya och i Uppvidinge 27 
nya ärenden. Totalt finns nu 67 aktuella, därtill kommer samverkan kring 
ärenden som avslutas och påbörjas. 
 
I Torsås och Emmaboda har utökning av platser i nya boenden inför hösten 
noterats. Trenden i alla fyra kommuner är således ökande. Ensamkommande 
som beror på så kallad anknytning ökar. 
 
Kostnaden för ökade resursen delas på vanligt sätt mellan kommunerna. Detta 
innebär att Nybro kommun står för 43,7 procent, Torsås för 15,4 procent, 
Emmaboda för 20,1 procent och Uppvidinge för 20,8 procent. 
 
Innebär att 2015 års plan och budget bör revideras med en handläggartjänst, 
590 000 kronor inklusive arbetsmaterial.  
 
Finansiering via statsbidrag till varje kommun. 
 
Det bör noteras i varje kommun att den grundersättning som utges varje år 
från Migrationsverket enligt asylersättningsförordningen syftar till att ersätta 
överförmyndarens hanteringskostnader för ensamkommande barn. 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 2014-08-28 § 28 att finansiering av 0,5 tjänst 
under hösten 2014 sker genom befintlig budget, finansiering av 1,0 tjänst som 
handläggare sker genom utökning av respektive kommuns budget 2015 för 
administration inom överförmyndarnämndens verksamhet samt att kostnaden 
för utökad tjänst på 1,0 beräknad till 590 000 kronor belastar respektive 
kommun procentuellt utifrån invånarantal. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 281/14, Utökad tjänst, Överförmyndarnämnden 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Överförmyndarnämnden i Nybro, 
 
att beslut i ärendet finns med i beslutet för budget 2015, plan 2016-2017,  
     14/KS0092.  
-----  
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AU § 282/14 
AU § 260/14 
KF § 60/14 
KS § 122/14 
AU § 147/14 
AU § 135/13   14/KS0092 
Budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar prognos skatter och bidrag, ekonomisk 
sammanställning inför ramar 2015 samt preliminära investeringar för 2015.  
 
Socialnämnden 
 
Socialchef Jan Ekdahl redovisar socialnämndens budget 2015, kommentarer till 
driftkostnadsförändringar samt investeringsbudget. 
 
Bildningsnämnden 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar bildningsnämndens förslag på budget 
samt investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Bygg- och miljönämnden 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar bygg- och miljönämndens 
förslag på budget samt investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Tekniska nämnden 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar tekniska nämndens förslag till 
budget samt investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens förslag på drift- och 
investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Budgetförslag för 2015-2017 föreligger från revisionen. 
  

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-06: 
 
att notera redovisning av nämndernas förslag till budget 2015-2017, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 282/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
att uppdra åt ekonomichefen att sammanställa nämndernas förslag till budget 
     2015-2017 utifrån innevarande budgetram samt 
 
att återkomma med en redovisning i arbetsutskottet 2014-05-13. 

 
Arbetsutskottets behandling 2014-05-13 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar preliminärt budgetunderlag 2015-2017. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-05-13: 
 
att överlämna det preliminära budgetunderlaget 2015-2017 till partigrupperna 
     för vidare beslut i kommunstyrelsen, 
 
att ett extra kommunstyrelsesammanträde med fokusering på måldokumentet  
     blir 2014-06-10 klockan 13.00, 
 
att till sammanträdet 2014-06-10 bjuda in minst två representantet från 
     styrelsen i Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, 
 
att kallelse till sammanträdet 2014-06-10 utsändes i vanlig ordning.  

 
Kommunstyrelsens behandling 2014-05-20 
 
Yttrande föreligger från kommunal sydost, sektion Torsås: 
 
Det har varit nio resurstjänster i hemtjänsten och LSS sedan tidigt i höstas 
2013. Tillsätt dessa tjänster som tillsvidare, för arbetsanhopningen verkar bestå.  
Arbetsmiljön behöver bli bättre både fysiskt och psykiskt.  
Gör rehabutredningar för all korttidsfrånvaro. 

 
Yrkande, proposition och votering 
 
Socialdemokraternas förslag till Preliminära budgetramar för 2015: 
 
Den prognos som ligger till grund för budgetarbetet 2015 utgår ifrån en 
tillväxtprognos på 4,7 procent vilket ger en kraftig ökning på skatteintäkterna. 
Budgetunderlaget utgår ifrån ett befolkningstal på 6860 personer. 2014-03-31 
var befolkningen 6892 personer i kommunen. En fortsatt positiv befolknings-
utveckling för året ger en ytterligare förstärkning på intäktsidan. Det är viktigt 
att följa både skatteprognos och befolkningstal i det fortsatta budgetarbetet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 282/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Socialdemokraternas ställningstaganden i de preliminära budgetramarna: 
 

 Ett öka behov av barnomsorg där kommunen måste vara beredd att möta 
en stigande efterfråga. Det finns flera frågor som är under planering som 
inte finns med i nuvarande underlag till budgetramarna, vilka också måste 
vägas in i prioriteringen av kommande satsningar. 

 Konsumentprisindex har under senare år legat långt under 2 procent. Vi 
väljer att kompensera nämnderna för prisökningar motsvarande 1 procent. 

 Vi tror inte socialnämnden klarar av en sänkning med 1,6 mkr av ramen 
utifrån resursföredelningen av antalet äldre över 80 år under 2015. Men 
inför 2015 års budget ska resursfördelningsmodellen beaktas igen av 
budgetberedningen. 

 Socialnämnden bör kompenseras för en/ett socialjour/beredskapsavtal 
med ett ramtillskott på 350 tkr. 

 Med en beräknad skatteprognos på 4,7 procent och kommande hyres- 
kostnadsökningar på 6 mkr från 2016, är det viktigt att budgetera för ett 
resultat enligt god ekonomisk hushållning. Därför bör det budgeterade 
resultatet motsvara ett överskott på 2 procent av skatter och bidrag, som 
buffert mot lågkonjunktur och till egenfinansiering av kommande 
investeringar. 

 Central reserv: kvar att fördela i central reserv ligger 8 207 tkr. Som kan 
användas till politiska prioriteringar och ökade behov som till exempel: 
omställningskostnader under 2015 för nämnderna att söka, såsom till hyres 
kostnader under Torskolans renovering. Kommunen kan även använda 
den centrala reserven för medfinansiering till exempel Tekniknod, bred- 
bandsatsning, EU-projekt och riktade statsbidrag. Samt ökade behov i 
verksamheterna utifrån den fortsatta budgetberedningen. 

 
Socialdemokraterna yrkar utifrån ovanstående 
 
Kompensation för prisutveckling beräknas till 1 procent till samtliga nämnder, 
1 050 tkr, 
 
Pengarna till socialnämnden för 80 år och äldre ligger kvar under 2015 som 
utrymme för att kostnadsanpassa verksamheten, 1 606 tkr, 
 
Beredskapsavtal/socialjour till socialnämnden, 350 tkr, 
 
Budgetutrymme för politiska prioriteringar i central reserv, 8 207 tkr. 
 
Årets resultat, 7 342 Tkr 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 282/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna uppdras att fortsätta med budget-
beredningen utifrån de prognoser och riktlinjer som kommunfullmäktige 
antagit som preliminära budgetramar. 
 
Mona Magnusson, M yrkar ett ökat anslag med 300 tkr (totalt 600 tkr) till 
Tekniknod samt att övriga satsningar från 2014 (IT-satsning, bredbands-
satsning, central buffert) överförs till budget 2015. 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till Mona Magnussons, M yrkande gällande 
ökat anslag till Tekniknod. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas yrkande och att 
satsningar för 2014 överförs till budget 2015 med justering av Tekniknod om   
600 tkr finner han att kommunstyrelsen har beslutat enligt Mona Magnussons, 
M yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Mona Magnussons, M yrkande och nej = enligt 
Socialdemokraternas yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en 
röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat att satsningar för 2014 överförs till budget 2015 med att Tekniknod 
justeras med 600 tkr. 

 
Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C   X         

Christofer Johansson C       X         

Marcus Johansson C   X         

Mona Magnusson M       X             

Mats Olsson KD       X             

Roland Swedestam S         X       

Henrik Nilsson Bokor S         X       

Sören Bondesson S         X       

Ann-Britt Mårtensson S     X    

Kerstin Ahlberg TP         X       

Håkan Algotsson C       X         

 Summa 6 5   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 282/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson, Ann-Britt 
Mårtensson samtliga S och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Socialdemokraternas yrkande. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2014-05-20 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att fastställa preliminära budgetramar enligt ekonomichefen beräkning,  
 
att satsningar för 2014 (IT-satsning, bredbands-satsning, central buffert) 
     överförs till budget 2015 med justeringen av Tekniknod om 600 tkr, 
 
att omdisponera 600 tkr till bildningsnämnden från den centrala 
     investeringsramen, 
 
att i övrigt fastställa nämndernas investeringsbudget för 2015. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2014-06-09 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar de preliminära budgetramarna för 2015. 
 

Yrkande och proposition  
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Lena Gustafsson, V yrkar att 1,606 
tkr återförs till socialnämnden som utrymme för att kostnadsanpassa verk-
samheten, öka anslag med 300 tkr (totalt 600 tkr) till Tekniknod, i övrigt bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
 
Mona Magnusson, M yrkar att 1,606 tkr återförs till socialnämnden, anslag ökas 
med 300 tkr (totalt 600 tkr) till Tekniknod, i övrigt bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att 1,606 tkr återförs till socialnämnden samt bifall  till kommun-
styrelsens förslag till beslut. 
  

Fortsättning 
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Fortsättning § 282/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017 
 

Tilläggsyrkande och proposition  
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M, och Lena 
Gustafsson, V yrkar tillägg med att anslå 350 tkr till socialnämnden för 
beredskapsavtal/socialjour.  
Christofer Johansson, C ställer sig bakom Roland Swedestams, S tilläggs-
yrkande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat att anslå 350 tkr till socialnämnden för beredskapsavtal/socialjour.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-09: 
 
att fastställa preliminära budgetramar enligt ekonomichefen beräkning,  
 
att satsningar för 2014 (IT-satsning, bredbands-satsning, central buffert) 
     överförs till budget 2015 med justeringen av Tekniknod om 600 tkr, 
 
att 1,606 tkr återförs till socialnämnden,  
 
att omdisponera 600 tkr till bildningsnämnden från den centrala 
     investeringsramen, 
 
att anslå 350 tkr till socialnämnden för beredskapsavtal/socialjour, 
 
att i övrigt fastställa nämndernas investeringsbudget för 2015. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-07 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar preliminära driftramar samt preliminära 
investeringsramar 2015 – 2017 från kommunfullmäktige 2014-06-09, 
resultatbudget, skatter och bidrag samt ekonomisk sammanställning inför 
budget 2015.  
 
Budgetdialog med nämnderna gällande förändrade förutsättningar sedan 
kommunfullmäktiges beslut 2014-06-09 om budgetramar för 2015. 
 

Fortsättning  
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 36 av 48   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 282/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017 
 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, VD Magnus Andersson. 
 
Redovisning av underhållsplanering 2015 – 2019 för Torsås Bostads AB. 
 
Kan uppstå ett underskott under 2014 för Torsås Fastighets AB. Under 2015 
inväntas Torskolans ombyggnad. 
 

Socialnämnden, socialchef Annika Placido, ordförande Ewy Svensson, M. 
 
Redovisning av budget, sparförslag samt åtgärder under 2015. 
 

Bildningsnämnden, bildningschef Håkan Petersson, ordförande Maria 
Karlsson, C och 2:e vice ordförande Sören Bondesson, S. 
 
Redovisning av förändrade förutsättningar som ger ekonomiska konsekvenser 
för 2015 års budget. 
 

Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadschef Martin Storm och 
ordförande Magnus Svensson, M. 
 
Redovisning av budget 2015 samt förändringar inom taxor. 
 

Tekniska nämnden, samhällsbyggnadschef Martin Storm. 
 
Redovisning av budget 2015 samt förändringar inom taxor. 
 

Kommunstyrelsen, kommunchef Jan Darrell. 

 
Redovisning av driftkostnadsförändringar exklusive pris- och löneökningar. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-07: 
 
att utifrån lämnad information uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett  
     slutgiltigt dokument som återkopplas i arbetsutskottet 2014-10-22, 
 
att bjuda in Tuulikki Åkesson, Torsås Företagscentrum samt representant från 
     näringslivet till arbetsutskottet 2014-10-22 med anledning av äskande om  
     cirka 120 000 kronor till tjänst som handelsutvecklare i Torsås kommun. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 282/14, Budget 2015, plan 2016 – 2017 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar en sammanställning över äskande utöver 
preliminär budgetram för 2015. 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar reviderad årsplan 2015 utifrån synpunkter 
vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-06. 
  

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande budgetförutsättningar samt reviderad årsplan 
    för 2015, 
 
att budgeten för 2015, plan 2016-2017 kommer i kommunstyrelsen vid ett 
     extra sammanträde 2014-11-11 klockan 13.00, därefter till kommun- 
     fullmäktige 2014-11-24. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 283/14 
KS § 219/14 
KS § 134/14   14/KS0112  
Måldokument, 2015 - 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utifrån årsplan och budget 2014, plan 2015-2016 och kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 2014 arbetar ledamöterna med att ta fram kommunstyrelsens 
måldokument för perioden 2015 – 2018. 
 
Noteras att Marcus Johansson, C och Mats Olsson, KD lämnar sammanträdet 
och Margareta Ohlin, FP inträder som tjänstgörande ersättare för Marcus 
Johansson, C. 
 
VD Magnus Andersson, ordförande Jörgen Johansson och vice ordförande 
Peter Ludvigsson, Torsås Fastighets AB är inbjudna till sammanträdet och 
kommunchef Jan Darrell redovisar övergripande kommunstyrelsens uppdrag i 
styr och måldokumentet.  
 
Eftersom upprättade mål för en verksamhet även bör gälla bolagen 
diskuterades några av bolagens mål. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-06-10: 
 
att uppdra åt kommunchefen att boka in ett datum för en heldag för fortsatt 
     arbete med kommunstyrelsens måldokument för perioden 2015 – 2018, 
 
att vid nästa sammanträffande gällande arbetet med att upprätta kommun- 
     styrelsens mål även bjuda in representanter från Torsås Bostads AB/Torsås  
     Fastighets AB. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-10-06 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar bakgrunden hur formen ser ut som de 
förtroendevalda ska hälla politiken i. 
 
Kommunchefen visar Eskilstunas årsplan, centrala ledningsgruppens 
aktivitetslista som skapas utifrån olika agendaområden samt den affärsidé och 
affärsplan som kommunkansliet utarbetar utifrån medarbetarenkäten.  
 
Genomgång av kommunkoncernens övergripande strategiska mål, 2015 - 2018. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 283/14, Måldokument, 2015 – 2018 
 
Kommunkoncernens uppdrag 
 
Miljö 
 

 Fossilbränslefri kommun 2030 (alla) 

 Följa upp ökad andel närproducerade livsmedel i kosten (bin, sn) 

 Genomföra åtgärder enligt vattenvårdsplanen (bmn) 

 Prioritera åtgärder enligt VA-planen (tn) 
 
Invånare 
 
Kommunchef Jan Darrell får i uppdrag att sammanställa uppdragen. 
 

Övergripande strategiska mål för effektiv organisation 
 
Medarbetare 
 

 Kommunen ska erbjuda alla anställda dialog, delaktighet och 
ansvarstagande i kommunens utveckling. 

 Övriga punkter kvarstår. 
 
Verksamhet och ekonomi 
 

 Sista punkten ”All verksamhet ska genomföras med optimal 
resursanvändning och effektiva processer” flyttas upp som första punkt. 

 Övriga punkter kvarstår. 
 

Kommunkoncernens uppdrag 
 
Medarbetare 
 

 Utarbeta en kommungemensam värdegrund (ks) 

 Stryk ”respektive förvaltning ska uppdatera sin del av hemsidan minst en 
gång i veckan” 

 Stryk ”Planerad kompetensutveckling”. 

 Implementering av ledar- och medarbetar policy. 

 Övriga punkter kvarstår. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 283/14, Måldokument, 2015 – 2018 
 
Verksamhet och ekonomi 
 

 Utarbeta personalförsörjningsplan. 

 Övriga punkter kvarstår. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar reviderad årsplan 2015 utifrån synpunkter 
vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-06 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
 att beslut i ärendet finns med i beslutet för budget 2015, plan 2016-2017,  
     14/KS0092.  
----- 
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AU § 284/14  14/KS0159 
Ansökan om ekonomiskt bistånd till Torsås Ryttare 
 
Ärendebeskrivning 
 
I och med den tragiska branden som Torsås Ryttare blev utsatt för i juli 2014 
står nu klubben och dess medlemmar bland annat utan klubblokal.  
 
Försäkringsbolaget har värderat den gamla klubbstugan och kommer att vara 
delaktiga i uppbyggnaden, men bara till viss del, eftersom klubbstugan fått ett 
åldersavdrag.  
 
Utöver klubbhuset brann även andra byggnader såsom stall och arbetsbod. 
 
Torsås Ryttare har ansökt om bidrag från Riksidrottsförbundet, men ser Torsås 
kommun som en självklar delfinansiär för klubblokalen. 
 
Torsås Ryttare ansöker om bidrag med 400 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in till arbetsutskottet 2014-11-04 Sarah Ejermark från Torsås Ryttare  
     för mer information i ärendet.  
-----  
Sändlista 
Sarah Ejermark, Torsås Ryttare 
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AU § 285/14  14/KS0104 
Utdelning av det egna kapitalet till medlemskommunerna, 
revidering förslag till budget 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbund beslutar våren 2012 att verkställa projekt 
Digital kompetens, efter en förstudie som genomförs 2011. Projektet är ett 
offensivt utvecklingsarbete som innebär att elever och personal etappvis har 
utrustats med en personlig bärbar dator samt att varje enhet har tillgång till 
IKT pedagog som stöd för det pedagogiska IT användandet. Förbundet 
utbildar och ger eleverna moderna IKT-kunskaper samtidigt som förbundet 
motverkar en utveckling där de digitala klyftorna mellan olika grupper tenderar 
att öka. 
 
De senaste två åren har gymnasieförbundet tack vare tidigare överskott i 
Kalmarsunds Gymnasieförbund kunnat inrymma projektet utan att presentera 
miljonunderskott för medlemskommunerna. För att säkerställa en fortsättning 
av satsningen digital kompetens inför år 2015 har gymnasieförbundet dock 
behov av en medfinansiering från medlemskommunerna. 
 
I samband med medlemskommunernas gemensamma budgetmöte 2014-05-28 
uppkom frågan om en eventuell utdelning av det egna kapitalet för att 
kompensera kommunerna för ett ökat medlemsbidrag inför år 2015. Politiken i 
Kalmarsunds Gymnasieförbund ser positivt på möjligheten att genomföra en 
utdelning för att realisera ett ökat medlemsbidrag år 2015. 
 
Styrelsen i Kalmarsunds Gymnasieförbund beslutar 2014-09-25 att inför 2015 
genomföra en engångsutdelning på 10.8 mkr av det egna kapitalet till medlems-
kommunerna. Utdelningen fördelas enligt proportionerna inom medlems-
kommunerna; Borgholm 1 187 tkr, Kalmar 7 227 tkr, Mörbylånga 1 618 tkr 
och Torsås 755 tkr. 
 
Utdelning realiseras under förutsättning att medlemskommunernas respektive 
kommunfullmäktige bifaller Kalmarsunds Gymnasieförbunds reviderade 
förslag 2014-09-11 till budget 2015. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa Kalmarsunds Gymnasieförbunds budgetram för  
     2015 till 410 442 tkr och godkänna kommunbidragens fördelning mellan 
     medlemskommunerna. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 286/14   14/KS0172  
LOVA projekt Magasinera – fördröja – ett helhetsgrepp ut med 
Torsåsån (Ådala till Almäng) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöinspektör Pernilla Landin informerar om vilka positiva effekter projektet 
innebär både vattenmässigt och samhällsmässigt i LOVA-projektet 
Magasinera – fördröja – ett helhetsgrepp ut med Torsåsån (Ådala till Almäng). 
 
Samverkan: 
 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Miljö, plan och tekniska, gata/park, kommunledningskontoret 
Markägare 

 Länsstyrelsen 

 Vattenrådet, kustmiljögruppen med flera. 
 
Uppdragstagare; Vatten och Samhällsteknik AB 
Projektledare; Pernilla Landin. 
Efter uppdragets avslut övergår det till tekniska nämnden. 
 
Uppdraget till Vatten och Samhällsteknik AB;  
 

 Övergripande plan 

 Detaljprojektering. 
 
I maj 2014 fick vi genom en LOVA ansökan gällande att minska närings-
halterna och öka den biologiska mångfalden i Torsåsån (Bruatorpsåns 
avrinningsområde), sträckan mellan Ådala och Almäng del av Torsås 9:1 och 
Torsås 2:42). En sträcka som ringlar sig igenom Torsås samhälle.  
 
Förutom att se till att magasinera mer vatten och se till att det finns 
översvämningsytor så kommer redan planerade åtgärder på land ingå samt 
planering för att tillgängliggöra området samt skapa en funktionell (ur vatten 
och miljö hänseende) samt samhällsnytta och dagvattenhänseende.  
 
LOVA projektet sträcker sig fram till december 2015. Under 2015 kommer 
flera våtmarker och ett tvåstegsdike anläggas, vid Ödet kommer ekar huggas 
fram. Planering för att tillgängliggöra området med spångar, bro och bänkar 
och viss plantering.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 286/14, LOVA projekt Magasinera – fördröja – ett 
helhetsgrepp ut med Torsåsån (Ådala till Almäng) 
 
Under projekttiden kommer vattendragsvandringar hållas samt ett antal 
informationsskyltar kommer att sättas upp i området. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande LOVA projekt Magasinera – fördröja – ett  
     helhetsgrepp ut med Torsåsån (Ådala till Almäng).  
-----  
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AU § 287/14  14/KS0101 
Remiss – Regional digital agenda för Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under 2012 signerade Landstinget i Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län och 
Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med IT-minister Anna-Karin Hatt 
en avsiktsförklaring om att i bred samverkan ta fram en regional digital agenda 
för Kalmar län. 
 
Syftet med den digitala agendan är att få en helhetsbild av alla pågående 
aktiviteter för att kunna prioritera nya insatser i en sammanhållen strategi. 
Ytterst handlar det om att ta tillvara alla de möjligheter som digitaliseringen 
erbjuder människor och företag. 
 
I förslag till remiss presenteras ett 30-tal förslag och initiativ från de fem 
tillsatta temagrupperna. Ambitionen är att under åren 2015 – 2020 som 
agendan gäller, vartannat år följa upp och sammanställa de insatser som görs. 
Där behov och möjligheter finns, ska man gå in med stödjande insatser. 
 
Regionförbundets arbetsutskott har i § 137/14 beslutat att sända Regional 
digital agenda för Kalmar län på remiss till länets kommuner, Länsstyrelsen i 
Kalmar län samt Landstinget Kalmar län. 
 
Remissvar ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 2014-11-06. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta ett förslag till svar på Regional digital 
     agenda för Kalmar län, 
 
att remissvaret redovisas i kommunstyrelsen 2014-10-28.  
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Kommunstyrelsen 
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AU § 288/14  14/KS0116 
Remiss – Kulturplan Kalmar län 2015 - 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
I enlighet med kultursamverkansmodellen har kansliet tagit fram ett förslag till 
kulturplan för Kalmar län. Kulturplanen ska ligga som grund för det strategiska 
arbetet inom kultur i samverkan med kommuner och kulturorganisationer samt 
till Statens Kulturråd avseende fördelning av de statliga kulturmedlen. 
 
Kulturplanen är treårig och gäller åren 2015 – 2017. Den är framtagen i sam-
verkan med länets kommuner, kulturinstitutioner och konsulenter, 
organisationer och föreningar, Länsstyrelsen och Landstinget samt det civila 
samhället. 
 
Regionförbundets arbetsutskott har i § 76/14 beslutat att sända Kulturplan 
Kalmar län 2015 – 2017 på remiss till länets kommuner, kulturinstitutioner och 
konsulenter, organisationer och föreningar, Länsstyrelsen i Kalmar län samt 
övriga berörda. 
 
Remissvar ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 2014-09-26. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-09-15 § 73 att godkänna remissutgåva 
gällande Kulturplan Kalmar län 2015 – 2017 samt att delge kommunstyrelsen 
svaret för kännedom. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera bildningsnämnden beslut 2014-09-15 § 73 att godkänna remissutgåva  
     gällande Kulturplan Kalmar län 2015 – 2017. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 289/14 
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 2014-08-19: 
 
att inhämta yttrande från socialnämnden på skrivelsen från Akademiker- 
     förbundet SSR. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-10-22 
 
Socialförvaltningen har i protokoll 2014-09-15 § 141 bekräftat att situationen 
överensstämmer med Akademikerförbundets skrivelse och godkänner svaret 
som sitt egna och överlämnar till kommunstyrelsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 289/14, Nationell handlingsplan för den sociala 
barn- och ungdomsvården  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna socialnämndens svar, att de bekräftar att situationen  
    överensstämmer med Akademikerförbundets skrivelse och överlämnar 
    ärendet, till kommunstyrelsen.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 


