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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås 2015-05-19, 08.00 – 15.00  

  
      
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Mona Magnusson, M    
 Christofer Johansson, C  
 Martin Kirchberg, SD § 162 - 177 
 Kent Freij, SD tjänstgörande ersättare för Martin Kirchberg, SD § 178 - 180 
  
   
 Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
  Se närvarolista 
   
    
   
   
   
   
    
Utses att justera Roland Swedestam, S  
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2015-05-21   
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson   Paragrafer 162 - 180                            

    
 Ordförande Henrik Nilsson Bokor    
   ..............................................................................................................     

 Justerande Roland Swedestam 

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

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 
Sammanträdesdatum 

 
2015-05-19 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-05-21   Datum för anslags 
nedtagande 

2015-06-12  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Hans Erlandsson, räddningschef 169 

Ordförande Kenneth Petersson, ledamot Elsie 
Ludwig, tjänsteman Roland Kock handläggare Ann-
Katrin Wahldorfsson, Överförmyndarnämnden 

  
 

170 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 172 – 174 

Lisa Wälitalo, Blekinge Tekniska Högskola 176 

Annika Placido, socialchef 178 

Dan Sjöholm, controller 178 

Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare 162 - 177  

Johan Petersson, FP ej tjänstgörande ersättare  162 - 180 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 162 - 180   
 
§ 162 Finansrapport per den 2015-04-30   
§ 163 Central resursfördelningsmodell 2015      
§ 164 Årsplan och budget 2016 
§ 165 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 166 Delgivning, Detaljplan Ragnabo 3:28 
§ 167 Redovisning delgivningsärende 
§ 168 Förändringar i arbetsuppgifter inom Torsås Fjärrvärmenät AB 
§ 169 Samverkan/samutnyttjande kommunala resurser 
§ 170 Information från Överförmyndarnämnden 
§ 171 Ansökan om kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad 
§ 172 Reparation kajen i Bergkvara hamn 
§ 173 Asfaltering hamnområdet 
§ 174 Parkering Ekbackshallen 
§ 175 Rekrytering kommunchef 
§ 176 Hållbar kommunutveckling 
§ 177 Hyra externa lokaler, socialnämnden 
§ 178 Handlingsplan, tertialrapport med helårsprognos 
§ 179 Rapport icke verkställda beslut kvartal 1, 2015 
§ 180 Utskick av kallelse/föredragningslista 
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AU § 162/15 15/KS0128 
Finansrapport per den 2015-04-30 
 
Ärendebeskrivning 
 
Finansrapport per den 2015-04-30 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 2015-04-30. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 163/15 
AU § 161/15 
KS § 123/15 
AU § 108/15 
AU § 46/15   15/KS0064 
Central resursfördelningsmodell 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 

Bildningsnämnden 
 

 Grundbelopp per barn/år, fast andel 30 procent, rörlig andel 70 procent 
(ramjustering), exklusive lokalkostnader, skolskjutsar samt interkommunala 
avgifter. 

 Grundbelopp förskola 100 tkr, grundskola 50 tkr och särskola 150 tkr. 

 Avstämningstider grundskola 15/2 och 15/9. 

 Avstämningstider förskola 1/4 och 1/11. 

 Finansförvaltningen, buffertbehov 2 mkr. 
 

Socialnämnden 
 

 Timkostnad 410 kronor (ramjustering inklusive områdeschef 16 kr samt 
lokal 1 krona). 

 Ramjustering timkostnad 393 kronor. 

 Avstämningstider 31/8 och 31/12. 

 Finansförvaltningen, buffertbehov 2 mkr. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
 
att notera redovisningen gällande central resursfördelningsmodell för 
     bildningsnämnden och socialnämnden.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-04-14 
 
Socialnämnden beslutar 2015-03-19 § 40 att budgetramjustering genomförs 
med hänsyn till volymförändringar inom hemtjänsten enligt följande: 

 Avstämning sker vid delårs- samt årsbokslut. 

 Justering genomförs med rörlig del i timkostnaden, för närvarande 393 
kronor per timme. 

 

Fortsättning   
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Fortsättning § 163/15, Central resursfördelningsmodell 2016  
 
Ekonomichef Kent Frost och ledamöterna diskuterar upplägget för en resurs-
fördelningsmodell. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-04-14: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att upprätta förslag på resursfördelningsmodell 
     för socialnämnden och bildningsnämnden. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-04-29 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar två förslag på en resursfördelningsmodell, 
en utifrån socialnämndens och bildningsnämndens förslag samt ett eget 
förslag.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-04-29: 
 
att redovisat material överlämnas till budgetberedningen 2015-05-12. 
 

Arbetsutskottets (budgetberedningens) behandling 2015-05-12 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar förslagen på resursfördelningsmodell, en 
utifrån socialnämnden och bildningsnämnden förslag samt eget förslag.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-12: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-05-19. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa och anta ekonomichefens förslag på central resursfördelnings- 
     modell, med utgångsläge; hemtjänsten 86 000 timmar, förskola 265 barn 
     och grundskola 685 elever, 
 
att centrala resursfördelningsmodellen tillämpas från och med 2016-01-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 164/15 
AU § 160/15   15/KS0118 
Årsplan och budget 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar resultatbudget, skatteintäkter och 
kommunal utjämning, driftbudget samt investeringar för 2016.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-12: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-05-19. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-19: 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S redovisar ett förslag på strategiska mål 
för att nå visionen ”Ett gott liv i en livskraftig kommun” samt ett gemensamt 
budgetförslag för 2016 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, 
Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna.   
 
Christofer Johansson, C och Martin Kirchberg, SD meddelar att de inte 
kommer att ta ställning till några beslut vid dagens sammanträde gällande 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets, Folkpartiets, Kristdemokraternas och 
Moderaternas budgetförslag för 2016.   

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets, Folkpartiets, Krist- 
     demokraternas och Moderaternas förslag till budget för 2016, 
 
att ekonomichef Kent Frost med kommunstyrelsens ordförande som ersättare 
     har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2016 nyupplåna, det vill 
     säga öka kommunens skulder under år 2016, med totalt 30 mkr. 
 

kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
     kommunens skulder under år 2016, med totalt 30 mkr. 
-----   
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 165/15 15/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under maj 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under maj 2015. 
 

 Uppförande av plank i tomtgräns, Övraby 1:35. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under maj 2015. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 166/15 14/KS0160 
Delgivning, Detaljplan Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige godkänner 2015-03-23 § 21 detaljplan för Ragnabo 3:28. 
Beslutet har vunnit laga kraft 2015-04-17. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen gällande detaljplan för Ragnabo 3:28. 
----- 
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AU § 167/15   15/KS0002 
Redovisning delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Folkmängd 1:a kvartalet 2015. 

 Arbetsmarknadens utveckling, Ungdomsarbetslösheten, mars 2015. 

 Sveriges kommuner och landstings sammanträdesplan för 2016. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisade delgivnings-  
     ärende. 
----- 
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AU § 168/15 
KS § 120/15    
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 2015-01-20: 
 
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. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-03-31 
 
Roland Swedestam, S vill ha en återrapportering av ärendet avseendet över-
tagande av arbetsuppgifter inom Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 
Kommunchefen informerar om att vissa kostnader för övertagande av arbets- 
uppgifter är framtagna. 
 
Ledamöternas intention är att arbetsuppgifterna ska ligga kvar i Torsås 
kommun.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 168/15, Förändring i arbetsuppgifter inom Torsås 
Fjärrvärmenät AB 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-03-31: 
 
att ett samlat kostnadsförslag på övertagande av arbetsuppgifterna överlämnas  
     till Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-19 
 
Roland Swedestam, S efterhör var ärendet ligger gällande förändring i 
arbetsuppgifter inom Torsås Fjärrvärmenät AB. 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om att han och redovisningsekonom 
Anette Olsson har varit och tittat på ekonomisystemet som Torsås Fjärrvärme-
nät AB använder. Detta system används inte inom Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett kostnadsförslag på vad det kostar 
     om ekonomiavdelningen tar över hantering av Torsås Fjärrvärmebolags 
     ekonomi, 
 
att till Torsås Fjärrvärmenät AB redovisas ett samlat kostnadsförslag till- 
     sammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
-----  
Sändlista  
Ekonomichefen 
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AU § 169/15   15/KS0106 
Samverkan/samutnyttjande av kommunala resurser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar jour och beredskap per verksamhet 
samt ledning av räddningsinsats inom Torsås kommun. 
 
Kommunerna har en central roll i arbetet med att säkerställa välfärd och 
trygghet för medborgaren. En mångfald av kommunala verksamheter bidrar till 
att möta olika behov och genomföra nödvändiga åtgärder. Samtidigt ställs det 
höga krav på att detta sker på ett ekonomisk hållbart sätt som effektivt tar 
tillvara på de samlade resurserna i kommunen. 
 
Samverkan och samnyttjande av olika kommunala resurser kan vara en 
framgångsrik metod för att möta dessa krav med bibehållen nivå på kvalitet 
och nytta för människors behov och förväntningar. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till ett informationsmöte med av Södertörns ansvariga på  
     kommunsamordningscentralen, 
 
att informationsmötet görs gemensamt med Emmaboda, 
 
att  notera informationen gällande samverkan/samutnyttjande av kommunala  
     resurser. 
-----  
Sändlista 
Räddningschefen  
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AU § 170/15 15/KS0130  
Information från Överförmyndarnämnden  
      
Ärendebeskrivning 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde representanterar den gemensamma 
överförmyndarnämnden av ordförande Kenneth Petersson, ledamot Elsie 
Ludwig, tjänsteman Roland Kock samt handläggare Ann-Katrin Wahldorfsson.  
 
Överförmyndarens ökade arbetsbelastning och krav på anpassning med 
anledning av ensamkommande barn i fyra kommuner, verksamhetsberättelse 
2014 samt förslag till budget för administrationen 2015 föreligger.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande Överförmyndarnämndens verksamhet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 171/15   15/KS0131 
Ansökan om kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar ett förslag på ansökan om 
kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt samhällbyggnadschef att upprätta ett förslag på ansökan om 
     kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad samt 
 
att förslaget redovisas i arbetsutskottet 2015-06-02. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadschef 
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AU § 172/15   14/KS0043 
Reparation kajen i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm lämnar en lägesrapport avseende 
pågående reparation av kajen i Bergkvara hamn. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande reparation av kajen i Bergkvara hamn. 
-----  
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AU § 173/15 
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 § 173/15, 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 2015-03-17: 
 
att arbeta vidare i ärendet gällande asfaltering och uppsättning av stängsel i 
     Bergkvara hamn.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-19 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar en lägesrapport gällande 
asfaltering på hamnområdet i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att påbörja en projektering gällande 
asfaltering på hamnområdet i Bergkvara. 
----- Sändlista Samhällbyggnadschefen
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AU § 174/15 
AU § 83/13   13/KS0061 
Parkering Ekbackshallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S initierar i tekniska nämnden om möjligheterna att utöka antalet 
parkeringsplatser vid Ekbackshallen, både för personbilar och bussar, eftersom 
det vid större evenemang är otillräckligt med parkeringsplatser på nuvarande 
område. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-02-12 § 152 att efterfråga hos kommun-
styrelsen om möjligheterna att utöka parkeringsplatserna vid Ekbackshallen 
genom inköp at intilliggande privat mark söder om nuvarande parkerings-
område. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-05: 
 
att kontakta ägaren till fastigheten Torsås 9:9 för att efterhöra om intresse finns  
     för att eventuellt försälja mark, för att utöka parkeringen till Ekbacks- 
     hallen.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-19 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar en lägesrapport avseende 
parkering vid Ekbackshallen.  
 
Samhällsbyggnadschefen har varit i kontakt med ägaren till fastigheten Torsås 
9:9. Ägaren önskar få byta mark med kommunen, vilket inte var intressant för 
kommunen. 
 
Förslag är att flytta den återvinningsstation som finns uppställd på parkerings- 
platsen bredvid Ekbackshallen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschef att undersöka om det finns någon annan 
     plats i närheten, för placering av återvinningsstationen. 
----- 
Sändlista 
Samhällsbyggnadschefen  
Roger Isberg 
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AU § 175/15 
AU § 159/15   15/KS0032 
Rekrytering kommunchef 
 
Ärendebeskrivning 
 
Trettio stycken ansökningar till ny kommunchef i Torsås kommun har 
inkommit inom föreskriven tid, 2015-05-10. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-05-12: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-05-19. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-19: 
 
Personalchef Isak Högelius informerar om rekryteringsprocessen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt personalchefen att kontakt följande för intervju: 
 
     Joachim Håkansson, Kalmar 
     Kenneth Condrup, Kalmar 
     Karin Dagbro, Skellefteå  
     Håkan Petersson från Karlskrona,  
 
att tjänstgörande ledamöter i arbetsutskottet, medverkar vid intervjuerna. 
-----  
Sändlista 
Personalchefen  
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AU § 176/15   14/KS0205 
Hållbar kommunutveckling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-01-27 § 38 att teckna ett avtal om Hållbar 
kommunutveckling med Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Lisa Wälitalo informerar om projektet Hållbar kommunutveckling. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande projektet Hållbar kommunutveckling.  
-----  
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AU § 177/15 
AU § 96/15   15/KS0063 
Hyra externa lokaler, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår och återkommer när det finns ett färdigt underlag. 
-----  
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AU § 178/15   15/KS0133  
Handlingsplan samt upprättad tertialrapport med helårsprognos 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-04-29 § 122, att socialnämnden kommer in 
med ett beslut på upprättad handlingsplan till arbetsutskottet 2015-05-19 samt 
upprättar en tertialrapport med helårsprognos som ska redovisas i kommun-
fullmäktige. 
 
Socialchef Annika Placido och controller Dan Sjöholm redovisar social-
nämndens antagna handlingsplan. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-05-12 § 73 att redovisning av handlingsplanens 
resultat sker varje månad till socialnämnden och kommunstyrelsen samt att hos 
kommunfullmäktige begära om att få överskrida budgetramen med 3 mkr med 
hänvisning till att handlingsplanen inte får full effekt förrän 2016. 
 

Arbetsutskottet beslutar:  
 
att bjuda in socialnämndens presidium till kommunstyrelsen 2015-05-26 för en 
     redovisning av socialnämndens beslut 2015-05-12 § 73. 
-----  
Sändlista 
Socialnämndens presidium 
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AU § 179/15   15/KS0126 
Icke verkställda beslut kvartal 1, 2015  
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 

Rapport kvartal 1, 2015 
 
Antal icke verkställda beslut:  3 
  

Kön Beslut – Verkställt Typ av bistånd 

Man 20140929 - SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Kvinna 20131002 - SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Kvinna 20141219 - Familjeresurs - resursbrist 

   
Antal dagar från beslut till rapportering: 437 
Antal män: 1 
Antal kvinnor 2 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2015. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 180/15   15/KS0006 
Utskick av kallelse/föredragningslista 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christofer Johansson, C vill att samtliga kallelser/föredragningslistor skickas ut 
till ledamöterna likvärdigt från förvaltningarna, det vill säga dels på papper med 
post samt även elektroniskt. 
 
Detta för att säkerställa så att kallelsen/föredragningslistan kommer 
mottagaren tillhanda. Skulle det uppstå problem med mailfunktionen så får 
ledamöterna den med posten och vise versa. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12 § 28, reviderad 2014-11-24 § 128 
anta riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering. I riktlinjerna framgår hur 
kallelsen/föredragningslistan ska utformas. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att nämndernas kallelser/föredragningslistor ska skickas ut dels med post samt 
    elektroniskt till ledamöterna. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 


