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AU § 1/15  
AU § 346/14   14/KS0200 
Upphandling av städtjänster 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lokalvårdschef på Kalmar kommun Peter Gertsson informerar om den 
mätning som utförts av våra objekt inför planerad städupphandling 2015. 
 
Redovisning av underlaget till upphandlingen 2015 samt ett alternativt förslag 
på lokalvård som innebär att Torsås kommun har det i egen regi. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-12-02: 
 
att notera informationen gällande underlaget inför upphandling av städ-  
     tjänster 2015. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20 
 
Ekonomichef Kent Frost och VD Magnus Andersson för Torsås Bostads AB/ 
Torsås Fastighets AB föredrar ärendet. 
 
Torsås kommun har städavtal med ISS för tiden 2012-06-01 – 2014-05-30 med 
möjlighet till förlängning med max 1 + 1 år. Gällande avtal har förlängts till 
och med 2015-05-30. 
 
Två underlag har framtagits, ett för städupphandling och ett som avser 
städning av kommunens lokaler i kommunal regi. Torsås kommun har för år 
2014 till ISS betalat 3 411 356 kronor exklusive moms. 
 
För år 2015 tillkommer mer städyta (till exempel Sophiagården och Skogs- 
gläntan). 
 
Bättre utnyttjande av kommunkoncernen, egen ledningsresurs för städ samt 
personalekonomiska effekter är några bidragande faktorer till förslaget att 
förlägga övervägande delen av kommunens städning i kommunal regi. 
 
Christofer Johansson, C inträder som ledamot, utan att delta i beslutet, 
eftersom han inträder under påbörjad behandling av ärendet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 1/15, Upphandling av städtjänster 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M, Martin 
Kirchberg, SD och Kent Freij, SD yrkar bifall till det förslag som ekonomichef 
Kent Frost och VD Magnus Andersson för Torsås Bostads AB/Torsås 
Fastighets AB redovisar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet har beslutat 
om ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, att från och med 2015-06-01 ansvara 
och organisera städning för kommunens lokaler utifrån verksamhetens behov 
samt att av kommunkoncernens totala städyta ska cirka 10 – 20 procent vara 
på entreprenad. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, att från och med 2015-06-01 ansvara 
och organisera städning för kommunens lokaler utifrån verksamhetens    
behov samt  
 
att av kommunkoncernens totala städyta ska cirka 10 – 20 procent vara på 
     entreprenad. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 30   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-20 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 2/15   15/KS0021 
Tidplan för styrning och uppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar ett förslag på ekonomikalender för 2015. 
 
En fungerande ekonomistyrning förutsätter att det finns en utvecklad 
ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Ekonomistyrningens främsta uppgift är 
att signalera avvikelser så att organisationen så snabbt som möjligt ska kunna 
göra förändringar i verksamheten. 
 
Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av verksamhet och ekonomi inom 
sitt verksamhetsområde. Uppföljning ska ske på nivåer som tilldelats ett 
verksamhets- och ekonomiskt ansvar. Varje förvaltning ansvarar för 
kontinuerlig avrapportering till nämnden vid fastställda tidpunkter. 
Rapportering till nämnden utgör sammanfattad form även underlag för 
avrapportering till central nivå. 
 
Uppföljning ska ske i form av: 
 

 Delårsrapporten per den siste augusti och årsredovisning per den siste 
december till kommunfullmäktige. 

 Budgetuppföljning per den siste april till kommunstyrelsen. 

 Ekonomirapport per den siste februari, juni och oktober till kommun- 
styrelsen. 
Ekonomirapporten tas fram av ekonomiavdelningen för att få en snabb 
rapportering av det ekonomiska läget. 

 Målen och uppdragen följs upp i budgetuppföljning per den siste april, i 
delårsrapporten och i årsredovisningen. 

 
Kommunens budgetprocess innebär normalt att tyngdpunkten i det centrala 
budgetarbetet ligger på våren. Kommunfullmäktige i juni tar inte enbart beslut 
om ramar för den kommande treårsperioden, utan fastställer budgeten som 
helhet, inklusive taxor och avgifter samt skattesats. Höstens interna budget-
arbete koncentreras till verksamhetsplanering och avstämning av eventuella 
förändrade förutsättningar. 
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S och Mona Magnusson, M, med instämmande av Martin 
Kirchberg, SD och Christofer Johansson, C yrkar att socialchefen och 
bildningschefen medverkar varje månad vid kommunstyrelsens sammanträde 
för att redovisa respektive nämnders månadsuppföljning. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 2/15, Tidplan för styrning och uppföljning 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet har beslutat 
att socialchefen och bildningschefen medverkar varje månad vid kommun-
styrelsens sammanträde för att redovisa respektive nämnders månads-
uppföljning. 
  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna ekonomichefens upprättade ekonomikalender för 2015, 
 
att socialchefen och bildningschefen medverkar varje månad vid kommun- 
     styrelsens sammanträde för att redovisa respektive nämnders månads- 
     uppföljning. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 3/15   15/KS0017 
Internbudget 2015, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens internbudget för 2015. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer för beslut i arbetsutskottet 2015-02-03 och i kommun- 
     styrelsen 2015-02-24.  
----- 
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 4/15   14/KS0044 
Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2014  
 
Ärendebeskrivning 
 
I mars 2014 beslutade kommunstyrelsen att kommunen ska erbjuda ungdomar 
feriearbete under sommaren 2014. Åldern på ungdomarna är 17 och 18 år eller 
att de går i särskola. Budget för detta 180 000 kronor. 

 
Antal sökande var uppdelade per födelseår enligt nedan: 
1995, 2 stycken (tjejer)  
1996, 19 stycken (11 tjejer och 8 killar)  
1997, 29 stycken (23 tjejer och 6 killar) 
1999, 1 styck (tjej) 
 
Totalt: 51 stycken ansökningar  

 
Utav dessa meddelade två stycken att de fått andra sommarjobb och tackade 
därför nej till kommunalt feriearbete och två stycken har inte rätt förut-
sättningar.  
Eftersom det var flera sökande än vad det finns platser till så fick inte åtta 
stycken jobb i år. Det var nio killar och trettio tjejer som fick feriearbete och 
utav dessa var det två stycken som går på särskolan 
 
Antal arbetade timmar och kostnad:  

 
1995      60 timmar x 60 kronor                        =   3 600 kronor 
1   
 
1996      360 timmar x 60 kronor                        =  21 600 kronor 
10      240 timmar x 80 kronor  =  19 200 kronor
      12 timmar OB veckoslut x 48:30 =       579:60   

 
1997       1 127 timmar x 50 kronor =   56 350 kronor 
28       540 timmar x 70 kronor  =   37 800 kronor 

      171 timmar OB veckoslut x 48:30 =     8 259:30 
     

      Summa                        = 147 388:90 
      PO-avgift 21,29 %                       =   31 379:10 

 
Total kostnad    =  178 768 kronor 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 4/15, Redovisning av kommunala feriearbeten för 
skolungdomar 2014 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2014, 
 
att erbjuda skolungdomar kommunala feriearbeten under sommaren 2015, 
 
att uppmana förvaltningarna att ta fram förslag på sysselsättning inom  
     respektive förvaltning som kan erbjudas skolungdomarna, 
 
att förslagen överlämnas snarast till Carina Johansson på löneavdelningen. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att en ramjustering om 180 000 kronor görs från socialnämndens budget till 
     kommunstyrelsens budget, för handläggning av kommunala feriearbeten till  
     skolungdomar under sommaren 2015. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 5/15 14/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under december 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Eva-Kristina Berg, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under december 2014. 
 

 Uppsättning av skylt med belysning samt byte av skylt, Torsås 22:1. 

 Förvaring av en tupp och fem hönor på fastigheten Hägern 1. 

 Tillbyggnad av uterum, Laxen 2. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under december 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 6/15 14/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal 2014. 
 

 Tilläggsavtal avseende publicering av mätdata, iqmtel. 

 Grundavtal avseende Regional samverkan kring Samhällsorientering på 
modersmål- permanent organisation, Regionförbundet i Kalmar län. 
 

Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal 2014. 
 

 Olycksfall, Protector försäkring. 

 Tilläggsavtal Budget och prognos Bas, Aditro. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under december 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 7/15 
AU § 291/14 14/KS0151 
Framställan om markköp, del av Torsås 5:2       
      
Ärendebeskrivning 
 
Framställan föreligger från Göran Engdahl, Torsås om att få köpa cirka 570 
kvm mark på del av Torsås 5:2. Marken ligger i anslutning till Torsås 4:95. 
 
Skälet till ett markköp att göra detta område till ett fint grönområde. Idag 
används området till att lägga allt möjligt trädgårdsavfall. 
 
På detaljplanen är området markerat som allmän plats (gatumark), det är vägen 
som ska fortsätta ner till en vändzon. Det är utritat fler tomter till bostäder 
mittemot Torsås 4:95. Utifrån detta så kan man inte sälja marken. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04: 
 
att avslå framställan om markköp på del av Torsås 5:2 med hänvisning till  
     gällande detaljplan, 
 
att erbjuda Göran Engdahl, Torsås ett nyttjanderättsavtal istället på del av  
     Torsås 5:2. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20 
 
Förslag på avtal om markdisposition på del av fastigheten Torsås 5:2 cirka 570 
kvm föreligger.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprättat avtal om markdisposition på del av fastigheten Torsås 
     5:2 cirka 570 kvm,  
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Jan  
     Darrell underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista 
Göran Engdahl 
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AU § 8/15 
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 § 8/15, 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 2014-10-22: 
 
att notera informationen gällande LOVA projekt Magasinera – fördröja – ett  
     helhetsgrepp ut med Torsåsån (Ådala till Almäng).  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20 
 
Projektet innebär att en plan för vatten och natur framställs där fokus ligger på 
att reducera näringsläckaget i våra vatten samt öka den biologiska mångfalden i 
vatten och i naturmiljön i åtgärdsområdet. Samtidigt kopplas tillgänglighet till 
området detta ökar möjligheten till friluftsliv, rekreation och ger en positiv 
samhällsutveckling till Torsås samhälle. 
 
Projektet har utvecklats från att omfatta små vattenåtgärder och en tydlig natur 
och tillgänglighetsfokus till att nu även omfatta mer längsiktiga vattenåtgärder. 
 
Projektet ska vara slutfört december 2015. 
 
För att kunna driva projektet vidare krävs besked om marken Torsås 9:1 får 
användas enligt helhetsplanen. Därför beslutar bygg- och miljönämnden 2014-
12-16 § 113 om tillträde till Torsås 9:1 enligt framtaget förslag. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna tillträde till Torsås 9:1 enligt framtaget förslag för fortsatt arbete 
     med LOVA-projektet Magasinera – fördröja – ett helhetsgrepp.  
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 9/15 
KS § 17/15   15/KS0015  
Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-01-12: 
 
att nytt förslag gällande ordning för inkallande av ersättare i nämnder och 
     styrelser redovisas i arbetsutskottet 2015-01-20.  

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2007-03-28 § 20 gällande ordning för 
     inkallande av ersättare i nämnder och styrelser. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-12 
 
Förslag på Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser; 
 
1.  I första hand den personliga ersättaren, 
 
2.  I andra hand inkallas ersättare från samma parti, 
 
3.  I tredje hand, om det gäller ledamot från ”majoritetsgruppen” (S, V, M, FP, 
    KD, MP) inkallas ersättare från den denna grupp efter åldersordning, med 
    yngst i första hand. När det gäller ”oppositionspartierna”(C och SD) inkallas 
    ersättare från dessa grupper, med yngst i första hand, 
 
4. I fjärde hand inkallas ersättare från annat parti efter åldersordning med yngst  
    i första hand. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ersättare i kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder och styrelser, 
     för vilka bestämmelserna i kommunallagen 5 kap 12-17 §§ är tillämpliga, ska 
     inkallas, enligt redovisat förslag. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 10/15   14/KS0204  
Förändring i arbetsuppgifter inom Torsås Fjärrvärmenät AB 
 

Ärendebeskrivning 
 
VD Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB har ansvarat för alla uppgifter i 
bolaget såsom VD-post, fakturering, ekonomi och avläsning, drift, felavhjälp- 
ning, support med mera. 
 
I en skrivelse daterad 2014-11-12 från Anders Palmér, M, Roger Isberg, S och 
Sten Bondesson C är bolaget väldigt sårbart och beroende av en person och 
föreslår att: 
 

 Bolaget skall fortsättningsvis vara ett fristående bolag, 

 Bolaget köper tjänsterna; VD, fakturering, avläsning och ekonomi av 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB eller tekniska kontoret. VD 
posten skall vara separerad från den person/personer som övriga tjänster 
köps av. Enligt VD Bo Lindström ligger arbetstiden på cirka 15-20 timmar 
per vecka. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att det inte är lämpligt att köpa tjänster från Torsås Fastighets AB eftersom de 
     är deras största kund, 
 
 att inhämta från Torsås Fjärrvärmenät AB en specificerad beskrivning, över 
      det tjänster som vill köpas in. 
-----  
Sändlista 
Torsås Fjärrvärmenät AB
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AU § 11/15   14/KS0010  
Tillsynsprotokoll för tillsynsbesök vid Räddningstjänst- 
förbundet Emmaboda – Torsås 2014-10-17. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Beslut daterat 2014-12-02 från Länsstyrelsen i Kalmar län föreligger avseende 
tillsynsbesök vid Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 2014-10-17. 
 
Länsstyrelsen bedömer att Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
fungerar bra operativt och förebyggande men har brister när det gäller bakre 
ledning. 
 
Länsstyrelsen önskar skriftlig återkoppling för hur förbundet avser att lösa 
situationen med organisation av bakre ledning senast 2015-05-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera tillsynsprotokollet avseende tillsynsbesök vid Räddnings- 
     tjänstförbundet Emmaboda – Torsås 2014-10-17. 
-----  
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AU § 12/15 
KS § 259/14 
AU § 309/14 
AU § 149/14 14/KS0107  
Rådgivningsrapport – Belysning av det administrativa stödet ur 
ett centraliserat och decentraliserat perspektiv 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C ger en lägesrapport om verksamheten inom 
ekonomiavdelningen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-13: 
 
att kommunchefen och ekonomichefen upprättar ett förslag på en fungerande 
     stabsfunktion inom områdena personal/ekonomi/IT/nämndadministration 
 
att förslaget redovisas i arbetsutskottet 2014-09-16. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-04: 
 
Jörn Wahlroth, PwC utredning är avgränsat till det administrativa stödet 
avseende ekonomi, personal, IT, nämndadministration, samt 
information/medborgarservice. Uppdraget genomförs med ett kommun-
koncernperspektiv. 
 
Intervjuer har genomförts med ordförande i kommunstyrelsen och 
nämnderna, kommunchef, ekonomichef, personachef, förvaltningschefer, VD 
samt personal som arbetar med det administrativa stödet. 
 
Rådgivningsrapport daterad oktober 2014 föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04: 
 
att bjuda in Jörn Wahlroth, PwC kommer till kommunstyrelsen 2014-11-25 för 
     en redovisning av rådgivningsrapporten – Belysning av det administrativa 
     stödet ur ett centraliserat och decentraliserat perspektiv.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2014-11-25 
 
Jörn Wahlroth, PwC redovisar upprättad rådgivningsrapport gällande belysning 
av det administrativa stödet ur ett centraliserat och decentraliserat perspektiv.  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 12/15, Rådgivningsrapport – Belysning av det 
administrativa stödet ur ett centraliserat och decentraliserat 
perspektiv 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-11-25: 
 
att uppdra åt kommunchefen och ekonomichefen att upprätta ett förslag på 
    fungerande stabsfunktion utifrån rådgivningsrapporten - Belysning av det 
    administrativa stödet ur ett centraliserat och decentraliserat perspektiv.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20 
 
Förslag daterat 2014-12-09 på organisatorisk lösningar som bedöms ge bäst 
struktur åt de funktioner uppdraget avser föreligger från kommunchefen och 
ekonomichefen. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M, Martin 
Kirchberg, SD och Christofer Johansson, C yrkar att i kommunchefen och 
ekonomichefens förslag tas texten ”att överlåta det renodlade växelarbetet på annan 
kommun” bort. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att i 
kommunchefen och ekonomichefens förslag tas texten ”att överlåta det renodlade 
växelarbetet på annan kommun” bort. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchefen, samt via bolagens styrelser till VD, att se över 
     och finna förslag på administrativa samordningar mellan bolagen och 
     kommunstyrelsens förvaltning,  
 
att i kommunchefen och ekonomichefens förslag tas texten ”att överlåta det  
     renodlade växelarbetet på annan kommun” bort. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 13/15   15/KS0026  
Samordning för asylsökande flyktingar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Håkan Petersson informerar kort om den kommunala verk-
samheten med anledning av anläggningsboende för asylsökande flyktingar på 
före detta Möre hotell. 
 
Koordinater/samordnare Johan Ceedigh informerar om sina huvudsakliga 
arbetsuppgifter. Första uppgiften var att kartlägga de olika kontakterna. 
 
Verksamhetens framtidsmål är att bilda två arbetsgrupper kring asylsökande i 
Torsås kommun, en styrgrupp och en operativ verksamhetsgrupp.  
 
Syftet: 
 

 Lägesrapport 

 Ökat samarbete 

 Bättre insikt och förståelse för varandras profession 

 Punktinsatser 

 Gemensamma målsättningar och lösningar 

 Förebyggande arbete. 
 
Tjänsten som koordinater/samordnare upphör siste mars 2015.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen avseende asylsökande, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-02-03. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 14/15 14/KS0211 
Revisionsrapport – Granskning av flyktingmottagandet 
 
Ärendebeskrivning 
 
De förtroendevalda revisorerna i Torsås kommun har gett PwC i uppdrag att 
granska insatser till asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. 
 
Revisorerna bedömer att socialnämnden inte i alla delar bedriver en 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för personer som 
är asylsökande och nyanlända med upphållstillstånd. Bedömningen grundas på 
att mottagandet av ensamkommande barn inte är uppbyggt på ett helt 
ändamålsenligt sätt. 
 
Revisorerna bedömer att bildningsnämnden i stort bedriver en ändamålsenlig 
och ekonomiskt tillfredställande verksamhet för personer som är asylsökande 
och nyanlända med upphållstillstånd, men anser att det finns förbättrings-
områden. 
 
Revisionsrapport – Granskning av flyktingmottandet daterat november 2014 
föreligger. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S, Martin Kirchberg, SD och Christofter Johansson, C 
yrkar att svar på revisionsrapporten inhämtas från bildningsnämnden och 
socialnämnden. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av flyktingmottagandet, 
 
att inhämta svar på revisionsrapporten från bildningsnämnden och social- 
     nämnden. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
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AU § 15/15 14/KS0160 
Utställning, detaljplan för del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planens syfte är att ändra ”del av Ragnabo 3:28” från parkmark till bostads-
mark. Detta möjliggör 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. I detaljplaneprocessen prövas lämpligheten av den 
föreslagna åtgärden. 
 
Förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen. 
Ett genomförande av planeringen bedöms inte medföra betydande påverkan 
på miljö, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser 
varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats. En separat checklista 
för behovsbedömning av MKB finns tillgänglig. 
 
Synpunkter ska lämnas senast 2014-01-09 till bygg- och miljönämnden. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger på detaljplanen för del av Ragnabo 3:28.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 av 30   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-20 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 16/15 14/KS0207 
Kalmar Science Park Incubator 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inkubatorns syfte är att på ett effektivt och säkert sätt stödja affärsidéer och 
företag att förberedas för och snabbt nå tillväxt. De företag som söker sig till 
inkubatorn grundar sig på idéer från både akademin och det övriga samhället 
och har en bakgrund från en mängd olika branscher och områden i hela 
Kalmar län. 
 
Det sammanlagda maxbeloppet för kommunen är 55 000 kronor per 
kalenderår. Vill kommunen delta i EU-projekt ägt av Kalmar Science Park, 
kommer kommunen få förmånen att istället kunna skicka in det dubbla antalet 
objekt för nämnda maxbelopp under förutsättning att sådana finns. 
Kommunen behöver då fatta ett intentionsbeslut med årlig omprövning om att 
delta i projektet under projektets period. Om inga aktuella objekt återfinns 
under projektperioden, kommer insatta projektmedel från kommunen att gå till 
andra överenskomna förtagsfrämjande insatser i kommunen inom projektets 
ramar. 
 
Väljer kommunen att inte medverka i projektet gäller nedan beskrivet upplägg 
förutsatt att Inkubatorn har objekt från kommunen att screena och anta till 
Inkubatorn. Finns inga aktuella objekt utgår heller ingen avgift. 
 

 5 000 kronor för kostnadstäckning av initial screening av cirka tre företag. 

 50 000 kronor för kostnadstäckning av affärsutveckling i Inkubatorn då 
affärsidén/företaget från kommunen är antaget. Motsvarar kostnaden för 
ett antaget objekt per helår. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till att Torsås Företagscentrum tecknar avtal med Kalmar 
     Science Park Incubator, 
 
att bjuda in Tuulikki Åkessontill kommunstyrelsen 2015-03-31 för en 
     information om Torsås Företagscentrums verksamhet. 
-----  
Sändlista 
Torsås Företagscentrum 
Tuulikki Åkesson 
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AU § 17/15 
KS § 289/14 14/KS0205  
Avtal om Hållbar kommunutveckling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på avtal om forskningsfinansiering mellan Blekinge Tekniska högskola 
och eventuellt kommunen föreligger. 
 
Blekinge Tekniska högskola besitter särskild kunskap om kompetens inom 
området strategisk hållbar utveckling. Syftet är att dels hjälpa kommunerna i 
processen med att bli långsiktigt hållbar och ta vara på den erfarenhet av 
strategiskt hållbarhetsarbete som finns, dels utveckla metodiken för strategisk 
hållbar utveckling ytterligare.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-12-15: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-01-20 och i kommunstyrelsen 
     2015-01-27.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att invänta med beslut till kommunstyrelsen 2015-01-27, där Lisa Wälitalo 
     kommer att informera mer om ärendet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 18/15 
KS § 264/14 
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 § 18/15, Nationell handlingsplan för den sociala 
barn- och ungdomsvården  
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
 
att godkänna socialnämndens svar, där de bekräftar att situationen  
    överensstämmer med Akademikerförbundets skrivelse och överlämnar 
    ärendet, till kommunstyrelsen.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 201411-25: 
 
att ställa sig bakom socialnämndens svar, där de bekräftar att situationen  
    överensstämmer med Akademikerförbundets skrivelse, 
 
att överlämna kommunstyrelsens beslut till Emöke Bokor med frågan om vart  
     svaret ska skickas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2015-01-20 
 
I skrivelsen till kommunstyrelsen/socialförvaltningen finns ett av Akademiker-
förbundet SSR framtaget förslag på åtgärder för att förbättra och stärka 
situationen inom den sociala barnavården: 
 

 Mer tid till direkt klientarbete, förbättrade administrativa stöd och 
minskade krav på administrativa arbetsuppgifter. 

 Traineetjänster, som en förstärkt introduktion i yrket. 

 Modeller för kompetensutveckling där ansvarsupptrappning går hand i 
hand med kompetens-och löneutveckling. 

 Möjligheter till specialiseringar inom olika fördjupningsområden i den 
sociala barnavården. 

 Alternativa karriärvägar med tjänster som specialistsocionom. 

 Säkra tillgång till extern handledning. 

 Förbättra samarbete mellan socialtjänsten, skolan och polisen. 
 
Lokalföreningen i Torsås ställder därför en följdfråga på kommunstyrelsens 
svar: 
 
Vilka av handlingsplanens ovanstående punkter kan implementeras inom 
Torsås kommuns sociala barnavård och vilka förslag måste hänskjutas till 
lagstiftaren för vidare behandling? 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 18/15, Nationell handlingsplan för den sociala 
barn- och ungdomsvården  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från socialnämnden på skrivelsen från Emöke Bokor.  
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 19/15 15/KS0018 
Funktionellt prioriterat vägnät 
 
Ärendebeskrivning 
 
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för 
nationell och regional tillgänglighet, bland annat för att vara förberedda inför 
kommande åtgärdsplaneringar. 
 
Målet med det funktionellt prioriterade statliga vägnätet är att; 
 

 Skapa samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional 
tillgänglighet 

 Skapa en gemensam plattform för att främja grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet 

 Bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar (ensa och rensa 
bland tidigare utpekanden). 

 
Tekniska nämnden beslutar 2014-12-16 § 91 att anta upprättat yttrande 
avseende funktionellt prioriterat vägnät och överlämna det till 
kommunstyrelsen som svar på remissen. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2014-12-16 § 91 och överlämna 
     det till Trafikverket som svar på remissen. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 20/15 
AU § 303/14 14/KS0179 
Översiktsplan och VA-plan 2014, Mörbylånga kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samrådsredogörelse och granskningsförslag till översiktsplan och VA-plan 
2014 för Mörbylånga kommun föreligger för granskning och synpunkter fram 
till och med 2014-12-29. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04: 
 
att inhämta synpunkter på översiktsplan och VA-plan 2014 för Mörbylånga  
     kommun från bygg- och miljönämnden. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-01-20 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2014-12-16 § 110 antar förslag till yttrande 
gällande översiktplan och VA-plan för Mörbylånga kommun och översänder 
det till Mörbylånga kommun. 
 

Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera bygg- och miljönämndens beslut 2014-12-16 § 110 gällande 
     översiktsplan och VA-plan för Mörbylånga kommun. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 21/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015, kommer upp i arbetsutskottet i 
februari. 

 Olssonska gården. 

 Näringslivsarbete, träff med Kenneth Lundin, Torsås Företagscentrum. 

 Bergkvara Hamn & Stuveri, asfaltering och inhägnad, 2015-01-26. 

 Arbetsförmedlingen, 2015-01-27. 

 Säkerhetssamordnare och MSB, 2015-02-09. 

 Besök av Landshövdingen, 2015-04-14 klockan 13.00 - 15.00, 
arbetsutskottet. 

 Simhallsavtalet, arbetsutskottet 2015-02-03. 

 Resursfördelningsmodellen, extra arbetsutskott 2015-02-24. 

 Operativ samordnare slutar sin anställning. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 
 
Utbildning från Sveriges kommuner och landsting avseende posten som 
ordförande. Redovisas i kommunstyrelsen. 
 
Mona Magnusson, M informerar om: 
 

 Kommunstyrelsens sammanträde eventuellt flyttas från klockan 15.00 till 
klockan 13.00. 

 
Ekonomichef Kent Frost informerar om: 
 

 Avtal av ekonomisystem. Avtalet gäller 2016-01-01 – 2019-12-31 med 
möjlighet till förlängning max två (2) år maximalt tre (3) gånger. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
 
 

 
 
 


