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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Viktoria/Markus Magnusson 
Anna Ask, integrationsenheten 
Dan Sjöberg, controller 

 
 

181 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 193 

Mikael Sjöström, Polismyndigheten 194 

Magnus Andersson, VD 
Björn Ekelund  
Monica Fredriksson 
Per Olov Vickius 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 

  
 
 
 

195 

Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare 181 – 195 

Johan Petersson, FP ej tjänstgörande ersättare  181 - 195 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 181 - 195    
 
§ 181 Hyra externa lokaler, socialnämnden 
§ 182 Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut 
 samt avslutade ärende 2015-06-01 
§ 183 Redovisning delegationsärende, grannemedgivande 
§ 184 Redovisning delegationsärende, anställningsinformation 
§ 185 Mark, Gullabo vattenverk 
§ 186 Delgivning, Sydost Leader 
§ 187 Delgivning, Beslut Allmänna arvsfonden, Torsås Ryttare 
§ 188 Redovisning av delgivningsärende      
§ 189 Kurser och konferenser 
§ 190 Kommunledningen informerar 
§ 191 Förfrågan om markköp, del av Torsås 9:1 
§ 192 Reparation av Lurkan, södra piren 
§ 193 Ansökan om kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad 
§ 194 Information inför övergång till en polismyndighet 
§ 195 Förvaltaransvar med mera 
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AU § 181/15 
KS § 143/15 
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 2015-03-17: 
 
att inhämta ett kontraktförslag från socialnämnden innan beslut tas gällande 
     hyra av externa lokaler på Allfargatan 22 i Torsås. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-05-26 
 
Socialchef Annika Placido redovisar två stycken offerter på hyreskontrakt med 
ägarna till fastigheten på Allfargatan 22 i Torsås. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-05-26: 
 
att ägarna till fastigheten Allfargatan 22 i Torsås bjuds in till arbetsutskottet 
     2015-06-02 för en redovisning av inlämnade offerter gällande hyres- 
     kontrakt. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-06-02 
 
Genomgång av innehållet i hyresavtalet med ägarna till fastigheten Allfargatan 
22 i Torsås, Dan Sjöholm och Anna Ask.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 181/15, Hyra externa lokaler, socialnämnden 
 
Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C yrkar att när man nu redan har anställt personal till 
boendet som inte är igång, så ska den personalen användas inom nämndens 
åtagande tills boendet är igång. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta ställning till några 
beslut. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna att socialnämnden hyr lokaler i fastigheten på Allfargatan 22 i  
     Torsås för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd, 
 
att avtalet ska upphandlas till en fast årshyra 338 750 kronor samt en fast 
     investeringskostnad, 
 
att avtalet gäller under en 5 årsperiod, 
 
att kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen medverkar vid  
     tecknande av hyresavtalet, 
 
att när man nu redan har anställt personal till boendet som inte är igång, så ska 
     den personalen användas inom nämndens åtagande, tills boendet är igång. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 182/15 15/KS0060  
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2015-06-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2015-06-01. 
-----  
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AU § 183/15 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. 
 

 Nybyggnad av högstadieskola, Torsås 4:111,3. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under maj 2015. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 184/15 15/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande anställningsbevis 
under april 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
anställningsbevis april 2015. 
 

 Vikarierande vaktmästare, kommunledningskontoret. 
 
Redovisning av turismansvarig Ann-Sofie Gränefält fattade delegationsbeslut 
gällande anställningsbevis april 2015. 
 

 Turistinformatör, turistbyrån.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande anställningsbevis 
     under april 2015. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 185/15 
AU § 140/15   15/KS0110 
Mark, Gullabo vattenverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Idag hyr VA-verksamheten marken som Gullabo vattenverk står på. I samband 
med omförhandling av hyran har frågan om ett eventuellt markköp kommit 
upp. Markägaren är tillfrågad och ställer sig positiv till en förhandling. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-03-19 § 23 att framlägga en begäran till 
kommunstyrelsen att uppta förhandlingar med markägaren till Binnaretorp 1:5 
för inköp av markområdet omkring Gullabo vattenverk. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-05: 
 
att uppta förhandlingar med ägaren till fastigheten Binnaretorp 1:5 för inköp av  
     markområdet kring Gullabo vattenverk.  
 

Arbetsutskottet behandling 2015-06-02 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om sammanträffandet med ägaren till 
fastigheten Binnaretorp 1:5. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppta förhandlingar med ägaren till fastigheten Binnaretorp 1:5 för inköp av  
     markområdet kring Gullabo vattenverk.  
----- 
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AU § 186/15 14/KS0091 
Delgivning, Preliminärt budgetunderlag, Sydost Leader 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Joel Parde föreligger Sydost Leaders preliminära budgetunderlag. 
 
Medlemsavgift tillkommer som förnärvarande bereds av valberedningen. Den 
nuvarande tillförordnande ledningsgruppen har föreslagit en medlemsavgift om 
25 000 kronor per kommun och år. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen gällande Sydost Leaders preliminära budgetunderlag. 
----- 
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AU § 187/15 14/KS0159 
Delgivning, Beslut Allmänna Arvsfonden, Torsås Ryttare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arvsfondsdelegationen har beviljat stöd 2015-04-22 ur allmänna Arvsfonden 
med 412 000 kronor för nybyggnation av klubbstuga. Beloppet avser kostnader 
för byggnation på fastigheten Torsås 4:120. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta från Torsås Ryttare en kostnadsredovisning samt beviljade anslag 
     på uppbyggnaden av de lokaler som brann ner, 
 
att notera delgivningen gällande beslut från Allmänna Arvsfonden till Torsås  
     Ryttare. 
----- 
Sändlista 
Torsås Ryttare 
Ekonomichefen 
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AU § 188/15   15/KS0002 
Redovisning delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Aktiviteter 2014 och 215 i Torsås kommun, Energikontor Sydost AB. 

 Ekonomirapport april 2015, Sveriges kommuner och landsting. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisade delgivnings-  
     ärende. 
----- 
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AU § 189/15   15/KS0003 
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Regiondag 2015, 2015-10-08, Oskarshamn. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisad kurs/konferens. 
----- 
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AU § 190/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Rekrytering av verksamhetschef, Torsås Företagscentrum 

 Markfrågan, Möre Golfklubb. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen, från kommunledningen. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2014-10-28 § 244 gällande strategi och 
     visionsarbete för Torsås kommun eftersom inget intresse föreligger idag. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 191/15 
AU § 160/14   14/KS0089  
Förfrågan om markköp, del av Torsås 9:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Börje och Margaretha Larsson är intresserad av att köpa marken mellan 
Allfargatan 35 – 37 i Torsås, till ett pris av 10 000 kronor. Syftet är att 
fortsättningsvis hålla marken öppen och underhållen.  
 
Arealen är cirka 4 000 kvm. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att ställa sig positiva till att sälja mark till Börje och Margaretha Larsson,  
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram den totala arealen samt att kontakta 
     intressenterna för en eventuell fortsatt förhandling. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att sälja del av mark, 3 679 kvm enligt förfrågan, 
 
att stället erbjuda Börje och Margaretha Larsson ett nyttjanderättsavtal. 
-----  
Sändlista 
Börje och Margaretha Larsson 
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AU § 192/14   14/KS0043  
Reparation av Lurkan, södra piren 
 
Ärendebeskrivning 
 
Offert daterad 2015-05-25 föreligger från H. Anderssons AB Dyk & 
Anläggning gällande pålslagning, gjutning samt reparation av stenkista, Lurkan, 
södra piren. 
 
Offertpris: 
 
270 000 kronor exklusive moms 
337 500 kronor inklusive moms.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna och anta kostnaden 270 000 kronor exklusive moms för 
     pålslagning, gjutning samt reparation av stenkista, Lurkan södra piren enligt  
     offert daterad 2015-05-25. 
-----  
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AU § 193/15 
AU § 171/15   15/KS0131 
Ansökan om kommunalt stöd för bredbandsutbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar ett förslag på ansökan om 
kommunalt stöd för bredbandsutbyggnad. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-19: 
 
att uppdra åt samhällbyggnadschef att upprätta ett förslag på ansökan om 
     kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad samt 
 
att förslaget redovisas i arbetsutskottet 2015-06-02. 
 

Arbetsutskottets behandling 
 
Samhällbyggnadschef Martin Storm redovisar ett förslag på ansökan om 
kommunalt stöd för bredbandsutbyggnad. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen, att inhämta yttrande från  
    Regionförbundet i Kalmar län på upprättat förslag på ansökan om 
     kommunalt stöd för bredbandsutbyggnad. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadschefen 
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AU § 194/15   14/KS0130 
Information inför övergång till en polismyndighet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mikael Sjöström från Polisen informerar inför övergång till en polismyndighet. 
 
2015-01-01 genomförs första steget i den pågående polisreformen. De 
nuvarande 21 länspolismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen samt Statens 
kriminaltekniska laboratorium (SKL) går då upp i en myndighet – 
Polismyndigheten. Säkerhetspolisen bildar samtidigt en fristående myndighet. 
 
Polismyndigheten underindelas i sju polisregioner, en nationell operativ 
avdelning samt ett antal nationella stödavdelningar för IT, kommunikation, 
HR, ekonomi, rättsfrågor och utveckling.  
 
Utredare Thomas Rolén har beslutat att Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge 
län och Skåne utgör polisregion Syd. Regionen kommer att ledas av region-
polischefen Annika Stenberg. Biträdande regionpolischef är Jarl Holmström 
som för närvarande är länspolismästare i Kalmar/Kronobergs län och Skåne. 
 
Polisregion Syd kommer att bedriva verksamhet i 58 kommuner med ett 
befolkningsunderlag på cirka 1,85 miljoner invånare. Antal poliser och 
civilanställda uppgår till cirka 4 700. Vid övergången den 1 januari kommer 
nuvarande åtta polisområden och lokalpolisområden (tidigare närpolis-
områden) att bibehållas. På regional nivå inrättas ett regionskansli, en operativ 
enhet, en utredningsenhet och en underrättelsesektion. 
 
Den akuta verksamheten kommer avse Skåne och Blekinge att ledas från 
ledningscentralen i Malmö (LC Syd). Motsvarande verksamhet i polisområde 
Kalmar och Kronoberg kommer att ledas från ledningscentralen i Kalmar (LC 
Kalmar). 
 
Samverkansavtal 2014-04-11 med Polisen upphör 2015-12-31 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen, gällande övergång till en polismyndighet. 
-----  
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AU § 195/15 

AU § 318/14 
AU § 189/14 
KS § 135/14 
AU § 200/13  12/KS0163 
Förvaltaransvar av kommunstyrelsens fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har antagit nytt ägardirektiv till Torsås Fastighets AB med 
bland annat följande lydelse: 
 
”Bolaget ska på kommunstyrelsen begäran förvalta, administrera och i övrigt 
sköta de fastigheter som ägs direkt av Torsås kommun”. 
 
Torsås kommun äger idag nedanstående fastigheter vilka kommunstyrelsen 
förvaltar: 
 

 Torsås 53:6 ”kommunhusen” 

 Torsås 2:54 ”Olssonska gården” 

 Torsås 11:1 ”PRO-stugan” 

 Sågen 4 ”Blå huset” 

 Torsås 2:42 ”Österbro” 

 Torsås 53:9 ”Gula villan” 

 Torsås 22:1 ”Före detta brandstation” 

 Bergkvara 2:1 ”Stationshuset” 

 Bergkvara 2:45 ”Lotshuset” 
 

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

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

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

Fortsättning 
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Fortsättning § 195/15, Förvaltaransvar av kommunstyrelsens 
fastigheter 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-06-10: 
 
att uppdra åt kommunchefen, att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti  
      2014 upprätta en lägesrapport över kommunstyrelsen samtliga fastigheter. 
 

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

Arbetsutskottet beslutar 2014-08-19: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta en sammanställning utifrån dagens  
     diskussion,  
 
att ärendet därefter, återkommer för redovisning i arbetsutskottet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar en sammanställning över de fastigheter 
som ska ingå om fastighetsbolaget övertar förvaltaransvar. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18: 
 
att inhämta från Torsås Fastighets AB en offert på att överta förvaltaransvaret 
     på redovisade fastigheter, innefattande skötsel samt administration, 
 
att ärendet, återkommer i arbetsutskottet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-06-02 
 
Från Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB medverkar VD Magnus 
Andersson, ledamöter Björn Ekelund, Monica Fredriksson och Per Olov 
Vickius. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 195/15, Förvaltaransvar av kommunstyrelsens 
fastigheter 
 
Ämnen som diskuteras: 
 

 Förvaltaransvar av kommunstyrelsens fastigheter, 

 Nybyggnad Torskolans högstadium,  

 Trygghetsboende, 

 Spelet 11, 

 Stambytesprojektet, 

 Lekplatser, 

 Städorganisationen.  
-----  
  
 

 


