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AU § 82/15 15/KS0069 
Framställan om utökade medel i budget 2015       
      
Ärendebeskrivning 
 
Under andra hälften av 2014 har det varit en mycket hög arbetsbelastning inom 
myndighetsutövning barn och familj. Antalet anmälningar har ökat kraftigt. 
Detta har inneburit att förhandsbedömningar inte hunnit genomföras inom 
lagstadgad tid, 14 dagar. 
 
Under hösten 2014 har det varit en kraftig ökning avseende sjukfrånvaro som 
till viss del kan härledas till den stora arbetsbelastningen. Detta har inneburit 
att personalstyrkan inte har varit fulltalig någon period sedan sommaren 2014. 
 
Under slutet av 2014 var den akuta arbetsbelastningen så hög vilket innebär att 
man inte kunde handlägga ärenden utifrån lagstiftningens krav avseende 
förhandsbedömning samt utredningstid. 
 
2015-02-09 anmäls lex Sarah. Detta utifrån att rättsäkerheten för kommunens 
invånare åtsidosätts när socialförvaltningen inte kan upprätthålla lagstiftningens 
krav på förhandsbedömning samt utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen 
(SoL). Detta innebär även ökad risk för att barn far illa. 
 
IFO-chef Lena Sjöstrand informerar om att rekrytering av fyra social-
sekreterare (2 inom ekonomiskt bistånd och vuxenmissbruk och 2 inom barn 
och familj) pågår. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-02-19 § 28 att överlämna en framställan till 
kommunstyrelsen om utökade medel i budget 2015 gällande kostnad för 
socionomkonsult i tre månader på Individ och familjeomsorg (IFO), barn och 
familj med 500 tkr för att säkerställa så att lagstiftning följs. 
 
Ekonomichef Kent Frost efterlyser en handlingsplan med redovisning av 
pågående arbete med att få socialnämndens budget i balans. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att finansiering av en socionomkonsult i tre månader på Individ och familje- 
     omsorg (IFO), barn och familj sker inom socialnämndens befintliga 
     budgetram, 
 
att uppdra åt socialnämnden att redovisa till kommunstyrelsen en handlings- 
     plan där resultatet är kopplat till planen 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 82/15 15/KS0071 
Årsredovisning 2014, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost lämnar en redovisning av årsredovisningen för år 
2014, som visar ett överskott för tionde året i rad. Årets resultat uppgår till 6 
mkr, vilket är 2,4 mkr bättre än budgeterat resultat. 
 

Yrkande och proposition 
 
Marin Kirchberg, SD yrkar att i driftredovisningen per verksamhet görs en 
förtydligande av vad som ingår i posten flyktingmottagande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att i driftredovisningen per verksamhet görs en förtydligande av vad som ingår 
     i posten flyktingmottagande. 

 
att överlämna årsredovisningen för 2013 till de förtroendevalda revisorerna för 
     granskning.  
-----  
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Revisorerna 
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AU § 83/15   15/KS0079 
Årsredovisning 2014, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2014 för Torsås Bostads AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2014 från Torsås Bostads AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 84/15   15/KS0080 
Årsredovisning 2014, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2014 för Torsås Fastighets AB föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för 2014 från Torsås Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 85/15   15/KS0087 
Årsredovisning 2014, Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för år 2014 föreligger från Torsås Fjärrvärmenät AB. Se vidare 
aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisningen för år 2014 från Torsås Fjärrvärmenät AB. 

-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 86/15   15/KS0083 
Verksamhetsberättelse för Årsredovisning 2014, 
Överförmyndarnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetsberättelse till årsredovisning för år 2014 föreligger från 
Överförmyndarnämnden. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera verksamhetsberättelse för årsredovisningen 2014 från  
     Överförmyndarnämnden.  

-----  
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AU § 87/15 15/KS0016 
Kompletteringsbudget 2015      
 
Ärendebeskrivning 
 
Investeringsbudget (tkr) 
 
Kommunstyrelsen 
Bredbandsutbyggnad   500 
Reparation Bergkvara hamn/markförvärv             7 750 
Datautrustning   108 
Kommunal ledningsplats                    1 119 
 
Bildningsnämnden 
Upprustning utemiljö   200 
IT-utrustning   200 
 
Socialnämnden 
Trygghetslarm   500 
 
Tekniska nämnden – skattefinansierad 
Gator i tätort   221 
Vision Bergkvara                     1 259 
Brygga Fulvik   200 
Skyltar ortsnamn och hänvisning    39  
Vågbrytare                     1 000 
Trafiksäkerhetsåtgärder Bryggargården   75 
Muddring småbåtshamn                                        1 710 
Väg Ragnabo 3:23, 3:28   520 
Dagvattenpumpstation Sahara  209 
Parkanläggningar     20 
Tillgänglighetsanpassningar  431 
Fordon gata/park   723 
 
Tekniska nämnden - affärsdrivande 
Ledningsnät   436 
Bergkvara reningsverk, kväverening                      6 775 
Gullabo vattenverk     83 
Projektering Kvilla   100 
Maskiner    100 
Bidalite vattenverk   200 
Reinvestering spillvatten                                        1 904 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 87/15, Kompletteringsbudget 2015 
 

Begäran om ökat investeringsanslag 2015 (tkr) 
 
Tekniska nämnden 
Utökning av verksamhetsområde Gunnarstorp 
Enligt kommunfullmäktige 2014-11-24, § 130 500 
Avstängningsmaterial    100 
Reservkraft + byggnad pumpstation, biodamm   75 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till investeringsbudget för 2015. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 88/15 15/KS00182 
Anhållan om utökad borgensram, Torsås Bostads AB      
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB ansöker om utökad borgensram från 135 mkr till 165 mkr i 
enlighet med nedanstående motiveringar. 
 

Bolagets nuvarande låneskuld: 
 
Lån med kommunal borgen, Swedbank/Spintab   10 810 tkr 
                                              Handelsbanken     7 986 tkr 
                                              Kommuninvest 110 660 tkr  
Summa lån med kommunal borgen 129 456 tkr 
 
Lån med säkerhet i pantbrev, Swedbank/Spintab     4 116 tkr 
 
Total låneskuld Torsås Bostads AB 133 572 tkr 
 

Behov inför 2015 och 2016: 
 
Nyupplåning för att finansiera pågående byggnation av 
Trygghetsboende, Badhusgatan 5 Torsås     17 900 tkr 
Uppstart projekt stambytesrenovering     8 000 tkr 
Utbyte pantbrevslån ovan mot nytt borgenslån     4 100 tkr 
Summa behov utökning borgensram   30 000 tkr 
 
Bolaget vill i sammanhanget framhålla att nuvarande ram varit oförändrad 
sedan 2010 och att bolaget därefter bland annat genomfört en totalombyggnad 
av fastigheten Allfargatan 25 (10 mkr) utan att behöva uppta nya lån. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Bostads AB:s låneförpliktelser 
     upp till ett totalt högsta lånebelopp om 165 mkr, jämte därpå löpande ränta  
     och kostnader. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 89/15 
AU § 126/13 
AU § 161/12  15/KS0086 
Asfaltering och uppsättning av stängsel på hamnområdet vid 
Viktoriakajen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB nedan Hamnen) bedriver hamnverksamhet på 
Bergkvara 2:1, 2:33, 2:48 och 2:49. För verksamheten finns ett tillstånd enligt 9 
kap miljöbalken, beslutat av Länsstyrelsen 2001-12-21. 
 
Tillståndet innehåller 19 villkor som anger under vilka förutsättningar hamnens 
verksamheter får bedrivas. Bland annat finns ett villkor, villkor 5 som anger 
hur hårdgöring av ytor inom hamnområdet ska vara utförda. 
 
Hamnen fick under flera år dispens från tillsynsmyndigheten att utföra 
asfaltering enligt villkoret. År 2008 ansökte Hamnen hos Länsstyrelsen om 
ändring av villkor 5, så att asfaltering inte ska behövas. Länsstyrelsen avslog 
begäran och Miljödomstolen gav efter överklagande delvis bifall till Hamnen, 
genom att 2010-12-22 fastställa villkoret enligt följande: 
 
Hanteringsområden som används som lossnings- och lastningsplatser samt 
transport- och lagringsytor ska senast 2011-11-01 vara hårdgjorda (asfalterade) 
för att underlätta uppsamling av spill samt förhindra förorening av mark. 
 
Undantag utgör lagringsytor avsedd endast för timmer och massaved utan 
vattenbegjutning samt sågade trävaror. Tillsynsmyndigheten äger därutöver rätt 
att besluta om undantag för ytterligare ytor där sådan lagring eller verksamhet 
sker som inte medför någon risk för föroreningar. 
 
Bygg- och miljönämnden som är tillsynsmyndighet, har hittills inte beslutat om 
några undantag enlig villkoren. 
 
Tillsyn avseende efterlevnad av villkor 5 har genomförts av miljöhandläggare 
2012-03-27 samt 2012-03-28. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar bedömning och motivering i nämndens 
protokoll 2012-04-11 § 35. Nämnden beslutar att till Bergkvara Hamn och 
Stuveri AB samt kommunstyrelsen kommunicera att nämnden efter 
tillsynsbesök i hamnen bedömer att villkor 5 i tillståndet inte är uppfyllt 
avseende asfaltering av transportytor. Möjlighet att inkomma med synpunkter 
på ovanstående, ansöka om undantag och/eller förslag till åtgärder senast 
2012-05-16.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 89/15, Asfaltering och uppsättning av stängsel på 
hamnområdet vid Viktoriakajen 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-08: 
 
att avvakta med att vidta några åtgärder tills det att eventuellt ett upplåtelseavtal  
     är tecknat gällande hamnen och hamnens verksamhet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-04-02 
 
Gustav Bergman, AB Bröderna Höglund Agency ägare till Bergkvara hamn är 
intresserad av att asfaltera en uppläggningsytan samt att sätta staket runt 
hamnen. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-04-02: 
 
att inhämta från ägaren till Bergkvara hamn precisering av området som ska  
     asfalteras, samt utformning av staketet som ska sättas upp runt hamnen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-04-02 
 
Styrelsen för Bergkvara Hamn & Stuveri AB har efter intern överläggning 
2015-02-02 § 5 beslutat att föreslå Torsås kommunstyrelse utföra det av 
Tommie Sigvardsson, Torsås kommun framtagna förslag om asfaltering och 
uppsättning av stängsel på hamnområdet vid Viktoriakajen. Styrelsen 
förutsätter att investeringen hanteras enligt Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s 
nyttjanderättsavtal punkt 4.2.  
 
Sammanställning av kostnaderna för beläggning och inhägnad, 6 220 000 
kronor. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att arbeta vidare i ärendet gällande asfaltering och uppsättning av stängsel i 
     Bergkvara hamn.  
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 90/15  15/KS0024 
Presentation av programmet Hypergene 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost presenterar programmet Hypergene ett beslutstöd 
för kommunal verksamhetsstyrning samt utmaningar och förväntat resultat 
och preliminära kostnader för programmet. 
 
Kalmar kommun använder i dag Hypergene och intresse finns att till 
arbetsutskottet bjuda in ekonomichefen i Kalmar för en information av 
programmet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera presentationen av programmet Hypergene.  
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
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AU § 91/15 
AU § 53/15 
AU § 25/15 
AU § 313/14   14/KS0190 
Reglemente för kommunstyrelsen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid genomgång av förslaget till reglemente för kommunstyrelsen framkom det 
några revideringar. Kommunchefen reviderar dokumentet och därefter lämnas 
det till den nya kommunstyrelsen för godkännande och fastställande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18: 
 
att kommunchefen reviderar reglementet, innan beslut i kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-03: 
 
att översända gällande reglemente samt nytt förslag till reglemente för 
     kommunstyrelsen till partigrupperna för synpunkter,  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-03-03. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-17 
 
Ledamöter tillsammans med kommunchefen går igenom upprättat förslag på 
reglemente för kommunstyrelsen. 
 

Yrkande och proposition 
 
Marin Kirchberg, SD yrkar under sammansättning av kommunstyrelsens 
ledamöter komplettera med antal 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Marin Kirchberg, SD med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar att 
kommunstyrelsens presidium får närvara vid samtliga nämnders, utskotts och 
kommunala bolags sammanträden och får delta i överläggningarna men inte i 
besluten. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 91/15, Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Roland Swedestam, S yrkar en revidering med att kommunstyrelsens ordförande eller 
dennes ersättare 1:e vice ordförande får närvara vid samtliga nämnders, utskotts och 
kommunala bolags sammanträden och får delta i överläggningarna men inte i 
besluten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marin Kirchberg, SD med fleras 
yrkande och Roland Swedestam, S yrkande finner han att arbetsutskottet 
beslutat enligt Roland Swedestam, S varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = enligt Roland Swedestam, S yrkande och nej = enligt 
Marin Kirchberg, SD med fleras yrkande avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Arbetsutskottet 
har sålunda beslutat enligt Roland Swedestam, S yrkande. 
 

Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S  X   

Mona Magnusson M   X     

Christofer Johansson C      X   

Martin Kirchberg SD     X   

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 3 2   

 
Revideringar i kommunstyrelsens reglemente: 
 

 3 kap 1 §, kompletteras med antal 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 3 kap 6 §, Komplettera inkallande av ersättare med  
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 ålders- 
    ordning, 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. 

 3 kap 13 § ta bort Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets ansvars-
områden. 

 3 kap 14 § gällande Oppositionsråd tas bort. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 91/15, Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Fortsättning revideringar i kommunstyrelsens reglemente: 
 

 3 kap 15 §, revideras med kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare 1:e 
vice ordförande får närvara vid samtliga nämnders, utskotts och kommunala 
bolags sammanträden och får delta i överläggningarna men inte i besluten. 

 3 kap 24 §, revideras med sammanträden ska också hållas när ordföranden 
anser att det behövs eller när mer än hälften av ledamöterna begär det.  

 Samt några mindre redaktionella ändringar. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att revidera kommunstyrelsens reglemente enligt ovanstående revideringar och 
     därefter överlämna dokumentet till kommunstyrelsen och kommun- 
     fullmäktige för godkännande och fastställande. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 92/15 15/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under februari 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under februari 2015. 
 

 Nybyggnad av cistern, till- och ombyggnad Bergkvara reningsverk, 
Bergkvara 2:33. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under februari 2015. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 93/15   15/KS0081 
Förvärv av Spelet 11, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB ansöker om att få förvärva fastigheten (obebyggd tomt), 
Spelet 11 i Bergkvara. 
 
Tomtarealen uppgår till cirka 2 500 kvm och förvärvspriset skall ej överstiga 50 
kronor per kvm. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att upprätta förslag på köpekontrakt gällande Spelet 11, 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprätta förslag på köpekontrakt gällande Spelet 11, 
 
att bemyndiga kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande underteckna  
     köpekontraktet gällande Spelet 11 i Bergkvara. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 94/15   15/KS0090 
Förvärv av del av Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Djursviks Fastigheter ansöker om att få förvärva fastigheten (obebyggd tomt), 
del av Övraby 1:14. 
 
Området är till största delen planlagt för småindustri (det lila på kartutdraget). 
Enligt planen blir denna marks minsta skyddsavstånd till bostadsbebyggelse 
cirka 25 meter. Vilken industriverksamhet som kan betecknas som småindustri 
på denna plats bör utgå från detta skyddsavstånd. 
  
Byggnad får ha max 5 meter byggnadshöjd, det vill säga måttet från marken till 
skärningen mellan vägg och takets möte med denna vägg.  
 
De stora prickarna längs områdets ytterkant mot söder betyder att det inte är 
tillåtet med en utfart över denna linje.  
 
Det lila området är cirka 2 900 kvm stort. Av detta är cirka 1 100 kvm byggbar 
mark. Avståndet mellan vägen och den lilamarkerade marken varierar mellan 
10 – 15 meter. Från byggbar mark till Ekarydvägen varierar avståndet mellan 
21 – 25 meter. 
 
På det prickade området är inte bebyggelse tillåten, men för de flesta industri-
verksamheter fyller prickmarken ett nödvändigt behov som skyddsområde 
mellan byggnaden och den kringliggande bebyggelsen. Den prickade marken 
går att använda till andra saker än att bebygga, till exempel parkering.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att upprätta förslag på köpekontrakt gällande del av Övraby 1:14, 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprätta förslag på köpekontrakt gällande del av Övraby 1:14, 
 
att bemyndiga kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande underteckna  
     köpekontraktet gällande del av Övraby 1:14. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 95/15   14/KS0177 
Omsorgstaxan 2015 – avgift för förbrukningsartiklar vid kort- 
tidsboende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige antog 2014-11-24 omsorgstaxan för perioden  
2015-03-01-2016-02-28. 
 
Kostnaden för kortidsboende ändrades från 189 kronor till 209 kronor per 
dygn (kost 129 kronor, hyra 60 kronor och förbrukningsartiklar 20 kronor) 
Kostnaden för förbrukningsartiklar vid korttidsboende har angivits felaktigt 20 
kronor per dygn, vilket gör en månadskostnad på 600 kronor. 
 
I permanent särskilt boende är månadskostnaden år 2015 för förbruknings- 
artiklar 128 kronor inklusive moms. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-02-19 § 21 att avgiften för förbrukningsartiklar 
vid korttidsvistelse/växelvård ändras till 25 kronor per vecka, inklusive moms, 
att gälla från 2015-03-01-2016-02-28 samt att avgiften för korttidsvistelse/ 
växelvård ändras till 189 kronor per dygn (kost 129 kronor och hyra 60 
kronor), att gälla från 2015-03-01-2016-02-28. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiften för förbrukningsartiklar vid korttidsvistelse/växelvård ändras till  
     25 kronor per vecka, inklusive moms, att gälla från 2015-03-01-2016-02-28 
     samt  
 
att avgiften för korttidsvistelse/ växelvård ändras till 189 kronor per dygn (kost 
     129 kronor och hyra 60 kronor), att gälla från 2015-03-01-2016-02-28. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 96/15   15/KS0063 
Hyra externa lokaler, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har tecknat avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen i 
Kalmar län om mottagande av nio ensamkommande asylsökande barn och nio 
ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd. 
 
För ändamålet krävs ytterligare lokaler med minst tio enskilda rum för 
ungdomarna. Socialförvaltningen har hittat lokaler på Allfargatan 22 i samma 
hus som Länsförsäkringar. Lokalerna har synats av räddningstjänsten och 
bedöms som lämpliga för ändamålet. 
 
En uppskattad hyresnivå är 49 500 kronor per månad. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2015-03-09 att göra en framställan till 
kommunstyrelsen om att ge socialnämnden i uppdrag att fortsätta förhandling 
om hyresvillkor gällande fastigheten Allfargatan 22 i Torsås. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta ett kontraktförslag från socialnämnden innan beslut tas gällande 
     hyra av externa lokaler på Allfargatan 22 i Torsås. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 97/15   15/KS0070 
Framställan om omförhandling av minnesanteckningar/muntlig 
överenskommelse med Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
När minnesanteckningar daterade 2009-01-19 mellan Torsås Bostads AB och 
Integrationsenheten i Torsås kommun (före detta flyktingmottagningen) 
skrevs, hade kommunen hela ansvaret för introduktionen av nyanlända.  
 
I december 2010 flyttas huvudansvaret för nyanländas etablering från 
kommunerna till Arbetsförmedlingen. 
 
Eftersom Integrationsenheten sedan 2010 inte hanterar några av de ny-
anländas pengar, finns ingen möjlighet att se till att den enskilde sköter sin 
ekonomi. De nyanlända bör istället betraktas som vilken kommuninvånare 
som helst med motsvarande förutsättningar. Av den anledningen anser 
Integrationsenheten att eventuella privata hyresskulder till Torsås Bostads AB 
ska hanteras på samma vis som görs för kommunens övriga invånare, det vill 
säga att man skickar obetalda fakturor till inkasso för indrivning. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-02-19 § 26 att skicka en framställan till 
kommunstyrelsen för en omförhandling av överenskommelse med Torsås 
Bostads AB daterad 2009-01-19. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att säga upp gällande minnesanteckningar/muntlig överenskommelse daterade 
     2009-01-19 med Torsås Bostads AB.  
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 98/15 15/KS0074 
Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av elevers rätt till 
särskilt stöd 
 
Ärendebeskrivning 
 
De förtroendevalda revisorerna i Torsås kommun har gett PwC i uppdrag att 
genomföra uppföljning av tidigare genomförd granskning avseende elevers rätt 
till särskilt stöd. Granskningen ligger inom den av revisorerna beslutade 
revisionsplanen. 
 
Av rapporten framgår att bildningsnämnden har säkerställt att de åtgärder som 
angavs i tidigare svar till revisorerna vidtagits. Dock anser revisorerna att 
nämndens resursfördelningssystem inte fullt ut är ändamålsenligt utifrån vem 
som har rätt att göra omfördelning mellan skolenheter. 
I bifogad rapport redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. 
 
Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av elevers rätt till särskilt stöd 
föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera revisionsrapport – Uppföljning av granskning av elevers rätt till  
     särskilt stöd, 
 
att inhämta svar på revisionsrapporten, från bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 99/15 
AU § 299/14 
KF § 102/14   14/KS00161  
Motion – Laddstolpar för elbilar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kommunstyrelsen införskaffar fem 
laddstolpar för allmänheten i samband med att laddstopar införskaffas till nya 
parkeringen vid IT enheten och att dessa placeras enligt följande; två på Torget 
och en vid ICA (intill gamla posthuset), en i Bergkvara och en i Söderåkra.  
 
Med den stora utveckling av framtidens bilar måste Torsås kommun främja 
möjligheten till användningen av elbilar och därmed även laddplatser. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-22: 
 
att överlämna motionen – laddstolpar för elbilar till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04: 
 
att överlämna motionen – Laddstolpar för elbilar till tekniska nämnden för 
    för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-
utskottets beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen.  
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-17 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-02-10 § 7 att två stycken laddstolpar placeras 
ut vid gamla postens parkeringsplats i Torsås på försök i två år och att en 
utvärdering görs därefter. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att återremittera motionen – Laddstolpar för elbilar till tekniska nämndens för  
     komplettering, med en beräkning av kostnaderna. 
-----  
Sändlista  
Tekniska nämnden 
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AU § 100/15 
KF § 139/14   14/KS0195 
Medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eftersom detta är ett extra ärende ställer ordföranden frågan till 
kommunfullmäktige som beslutar enhälligt att ärendet ska behandlas under 
kvällens sammanträde. 

 
Melker Lyth, Torsås föreslår i ett medborgarförslag att fler papperskorgar sätts 
upp i Torsås. Bland annat i krysset Norregatan/Elledalsgatan, busshållplatserna 
vid Mariahemmet, promenadstråket från Skogsgläntan bort till Vallermansgöl 
samt även längst Karlskronavägen.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-11-24: 
 
att överlämna medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås till tekniska 
     nämnden och kommunstyrelsen för beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-17 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-02-10 § 6 att tekniska förvaltningen tar 
hänsyn till Melker Lyths önskemål om fler papperskorgar när de gör nästa 
översyn av pappers-/hundlatrinskorgar. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Fler papperskorgar i Torsås enligt tekniska nämndens 
     beslut 2011-02-10 § 6, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 101/15   15/KS0075  
Tematiskt tillägg till översiktsplanen för vatten- och avlopp 
 
Ärendebeskrivning 

 
Syftet med en VA-plan är att skapa en långsiktigt hållbar dricksvatten-
försörjning och avloppsvattenhantering i hela kommunen. VA-planen ska bidra 
till kommunens tillväxt och utveckling samt skydd av miljö och människors 
hälsa. 
 
Synpunkter på planförslaget ska senast 2015-05-04 lämnas till bygg- och 
miljönämnden. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att yttra sig på upprättat tematiskt tillägg till översiktsplanen  
     för vatten- och avlopp. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 102/15   14/KS0150  
Antagande av ny avfallsplan 2015-2022 för Kalmarsunds- 
regionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR) har tagit fram ett förslag till ny 
renhållningsordning som omfattar medlemskommuner Kalmar, Nybro, Torsås, 
Mörbylånga och Oskarshamn. 
 
Renhållningsordningen omfattar avfallsplan och föreskrifter, som är det 
dokument som styr avfallsverksamheten inom KSRR och dess medlems-
kommuner och därmed avfallshanteringen hos fastighetsägare och 
kommuninvånare i medlemskommunerna. 
 
Renhållningsordningens inriktning och huvudsakliga innehåll överensstämmer 
med tidigare renhållningsordning för KSRR. En allmän uppdatering har gjorts 
sedan tidigare version, men även mer specifika tillägg och ändringar i samband 
med Oskarshamns kommuns inträde 2015-01-01 samt att insamling av mat-
avfall införts i samtliga medlemskommuner. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta avfallsplan 2015-2022 för Kalmarsundsregionens 
     Renhållare.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 103/15   15/KS0049  
Delgivning, återrapportering av statsbidrag, LOV 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialstyrelsen har under åren 2011-2014 beviljat Torsås kommun statsbidrag 
med 1 101 306 kronor för att förbereda ett eventuellt införande av valfrihets- 
system enligt LOV 2011/2014.  
 
Redovisning av återrapportering av statsbidrag för 2011-2014 föreligger. Enligt 
redovisningen har kommunen använt 890 526 kronor. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-02-19 § 23 att godkänna återrapporteringen till 
Socialstyrelsen avseende använda bidrag för att förbereda och vidareutveckla 
valfrihetssystem enligt LOV, 2011-2014 samt att översända redovisningen till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen avseende använda bidrag för att förbereda och 
     vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV, 2011-2014.    
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 104/15 
KS § 107/14 
AU § 107/14   14/KS0085 
Lokala trafikföreskrifter  
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen har översänt för remissyttrande ändring av hastighet och 
farthinder längs del av Karlskronavägen förbi Gettnabo.  
 
Yttrande i ärendet ska vara Länsstyrelsen Kalmar län tillhanda senast  
2014-04-24. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-01: 
 
att inga skäl finns för att sänka hastigheten från 70 kilometer till 50 
     kilometer,  
 
att ställa sig positiv till åtgärder för att hastigheten 70 kilometer hålls, 
 
att delge, kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-04-29: 
 
att notera arbetsutskottets beslut gällande remissyttrande om ändring av 
     hastighet och farthinder längs del av Karlskronavägen förbi Gettnabo. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-03-17 
 
Anna och Jesper Liljegren har hos Länsstyrelsen ansökt om hastighets-
begränsning till 50 kilometer i timmen samt någon form av farthinder så att 
trafiken saktar ner på väg 513 vid Gettnabo i Torsås kommun. 
 
Länsstyrelsen beslutar 2015-02-27 att avslå ansökan. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Länsstyrelsens beslut 2015-02-27 gällande lokal trafikföreskrift. 
-----  
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AU § 105/15   15/KS0002  
Redovisning av delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets ledamöter delges: 
 

 Nyhetsbrev nr 1, 2015, Torsås Företagscentrum. 

 Verksamhetsplan och budget 2015, Sveriges kommuner och landsting. 

 Arbetsmarknadens utveckling, Ungdomsarbetslösheten, januari 2015 från 
Regionförbundet i Kalmar län, och Statistik för alla 2014 från SCB. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisade delgivnings- 
     ärende. 
-----  
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AU § 106/15   15/KS0003  
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets ledamöter delges: 
 

 Årsstämma och rikskonferens, SmåKom, 2015-04-22-24, Grebbestad. 

 Nationell familjecentralskonferens, Västra Götalandsregionen, 2015-05-19-
20, Göteborg. 

 Arbetsmöte med gemensam middag, Landshövdingen i Kalmar, 2015-04-
23, Kalmar. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Henrik Nilsson Bokor, S, Christofer Johansson, C och 
     kommunchefen medverkar vid arbetsmöte 2015-04-23 i Kalmar, 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisade kurser och  
     konferenser. 
-----  
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AU § 107/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Radonmätning i kommunhusen. 

 Samordnare för att värna om demokratin mot våldbejakande extremism, 
räddningschef Hans Erlandsson, 15/KS0072. 

 Beställningsskrivelse, Reparation av kajen. 

 Gatuköket i Bergkvara. 

 Ekonomidagen och utbildningsdagen, 12, 13 mars 2015. 
 
Ordförande Henrik Nilsson, S informerar om: 
 

 Prikulè kommun 2015-03-16. 
 
Sekreteraren informerar om: 
 

 Stationshuset i Bergkvara. 
 

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


