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 Roland Swedestam, S 
 Mona Magnusson, M 
 Christofer Johansson, C § 246 - 273  
 Martin Kirchberg, SD   
 Kent Freij, SD, tjänstgörande ersättare för Christofter Johansson, C § 274 - 275 
  
   
 Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef   
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Se närvarolista 
  
   
  
   
   
   
    
Utses att justera Mona Magnusson, M 
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 Ordförande Henrik Nilsson Bokor    
   ..............................................................................................................     
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  Närvarande § 
Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare 246 – 273 

Susanne Rosén, S ej tjänstgörande ersättare 246 – 275 

Johan Petersson, FP, ej tjänstgörande ersättare  246 – 275 

Kent Frost, ekonomichef    246 – 247 

Hans Erlandsson, räddningschef 251 – 253 

Dzenita Abaza 
Joachim Håkansson 
Britt Dicksson 
Björn Andrén 
Mats Insulander 
Ingegerd Andersson 
Carina Cerafiani 
Caroline Johansson 
Sören Bondesson, S 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

265 

Johan Lunde, Atrio 274 

Björn Nilsson 274 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 246 - 275      
 
§ 246 Ansökningar om avbetalning av anslutningsavgiften för kommunalt 
 VA  
§ 247 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 
§ 248 Uppföljning beslut samt avslutade ärende 
§ 249 Redovisning delegationsbeslut, upprättat anställningsbevis under 
 augusti 2015 
§ 250 Beslutsattestanter – 2018, revidering 
§ 251 Krisledningsplan 2015-2018 
§ 252 Reglemente för krisledningsnämnden 
§ 253 Risk- och sårbarhetsanalys 
§ 254 Sammanträdestider 2016 
§ 255 Förfrågan om markköp, del av Torsås 9:1 
§ 256 Uppförande av tak på plintar, del av Övraby 1:14 
§ 257 Aktualitetsförklaring av översiktsplan för Torsås kommun 
§ 258 Avtal mellan IUC Kalmar län och Torsås kommun 
§ 259 Förfrågan gällande inköp av böcker 
§ 260 Ansökan om kommunalt utbildningsbidrag, nämndemän 
§ 261 Fortsatt gemensam budget för internationell marknadsföring av 
 Besöksnäringen 
§ 262 Remiss, Säkerhetskrav för byggnader samt vägar och distributions- 
 anläggningar vid kust, sjöar och vattendrag i Kalmar län med hänsyn 
 till ett förändrat klimat 
§ 263 Motion – Resursfördelning för volymförändringar under året 
§ 264 Motion – Märkning av Torsås kommuns fordon 
§ 265 Stage4you Academy 
§ 266 Kroka 4:39, Djursvik 
§ 267 Inkommen skrivelse, Nedskräpning i Torsås 
§ 268 Inkommen skrivelse angående gräs på fotbollasplan, Söderåkra skola 
§ 269 Redovisning upprättade köpeavtal på del av Ragnabo 3:28 
§ 270 Delgivning beslut från Tillväxtverket Projekt – Framtid Torsås 
§ 271 Delgivning SydostLeader 
§ 272 Redovisning delgivningsärende 
§ 273 Kurser/konferenser 
§ 274 Lokalutredning, kommunhusen 
§ 275 Kommunledningen informerar 
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AU § 246/15 15/KS0179 
Ansökningar om avbetalning anslutningsavgift VA       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas 
på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio (10) år, om avgiften uppgår 
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bär-
kraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar 
säkerhet ställs. 
 
Ägarna av fastighet inom Järnsida fritidsområde önskar avbetalning för 
resterande del av anslutningsavgiften 50 000 kronor fördelat på tio (10) år. 
 
Vidare önskar ägaren till fastighet inom Kärrabo avbetalning av 
anslutningsavgiften 150 000 kronor fördelat på tio (10) år. 
 
För båda dessa ägare finns beslut från Swedbank. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja båda inkomna ansökningar avbetalning för kommunal VA fördelat 
     på tio (10) år. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen (referensränta +2 
     procent), 
 
att anstånden förfaller till betalning i sin helhet när hela eller del av fastigheten 
     övergår till ny arrendator respektive till annan ägare. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 247/15 15/KS0183 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016      
      
Ärendebeskrivning 
 
Inlämnande av nämndernas verksamhetsplan 2016 är förlängt till och med 
2015-11-06. 
 
Vid sammanträdet 2015-09-29 med kommunstyrelsens arbetsutskott  
2015-09-29 kommer centrala ledningsgruppen att medverka på eftermiddagen 
för diskussion om kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2016. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 248/15 15/KS0060  
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige till och med 2015-09-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2015-09-01. 
-----  
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AU § 249/15 15/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättat 
anställningsbevis under augusti 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Håkan Petersson fattade delegationsbeslut 
gällande upprättat anställningsbevis under augusti 2015. 
 

 Tillförordnad bildningschef, 2015-08-25 – 2015-12-01. 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande 
upprättat anställningsbevis under augusti 2014. 
 

 Ekonomiassistet, från och med 2014-08-20. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings- 
     bevis under augusti 2014 och 2015. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU 250/15 
KS § 2/15   15/KS0013  
Beslutsattestanter i Torsås kommun - 2018   
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2015-01-01: 
 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare  

1100 Kommunchef Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost  

1102 Kommunsekreterare Yvonne Nilsson Kommunchef Jan Darrell  

1120 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1121 Redovisningsekonom Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1122 Ekonomiassisten    

 kassa/bank Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1124 Ekonomiassisten    

 remittering Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1130 Personalchef Isak Högelius Kommunchef Jan Darrell  

1150 Turistansvarig Ann-Sofie Gränefält Kommunchef Jan Darrell  

912 Finansförvaltningen Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

 
1132 Lönehandläggare 1 Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 

   

Lönehandläggare Mona Magnusson 
Personalchef Isak Högelius 
Lönehandläggare Jeanette Svärd 
  

1133 Lönehandläggare 2 Birgitta Eriksson Lönehandläggare Carina Johansson 

   Lönehandläggare Mona Magnusson 

   
Personalchef Isak Högelius  
Lönehandläggare Jeanette Svärd 

       
1134         Lönehandläggare 3            Mona Magnusson         Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Lönehandläggare Carina Johansson 
                           Personalchef Isak Högelius 
    Lönehandläggare Jeanette Svärd 
 

Christofer Johansson, C inträder som ledamot, utan att delta i beslutet, eftersom han 
inträder under påbörjad behandling av ärendet. 

 

       Kommunstyrelsen beslutar 2015-01-12: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2015-01-01. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 250/15, Beslutsattestanter i Torsås kommun - 
2018   
 
Med anledning av att kommunchef avslutar sin anställning på Torsås kommun 
2015-07-31och ny kommunchef är tillsatt, ny HR-specialist är tillsatt samt att 
en lönehandläggare har avslutat sin anställning så revideras beslutsattestanter i 
Torsås kommun till och med 2018. 
 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare  

1100 Kommunchef Håkan Petersson Ekonomichef Kent Frost  

1102 Kommunsekreterare Yvonne Nilsson Kommunchef Håkan Petersson  

1120 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1121 Redovisningsekonom Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1122 Ekonomiassisten    

 kassa/bank Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1124 Ekonomiassisten    

 remittering Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1130 Personalchef Isak Högelius Kommunchef Håkan Petersson  

1150 Turistansvarig Ann-Sofie Gränefält Kommunchef Håkan Petersson  

912 Finansförvaltningen Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

 
1132 Personalsekreterare Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 

   

Lönehandläggare Mona Magnusson 
Personalchef Isak Högelius 
HR-specialist Matilda Rainford 
  

1133 Lönehandläggare 1 Birgitta Eriksson Lönehandläggare Carina Johansson 

   Lönehandläggare Mona Magnusson 

   
Personalchef Isak Högelius  
HR-specialist Matilda Rainford 

       
1134         Lönehandläggare 2            Mona Magnusson         Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Lönehandläggare Carina Johansson 
                           Personalchef Isak Högelius 
    HR-specialist Matilda Rainford 

 

       Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna revidering av beslutsattestanter och ersättare att gälla fram till och  
     med 2018. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU 251/15   15/KS0174 
Krisledningsplan 2015 - 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar krisledningsplan 2015 – 2018, Plan 
för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun med 
bilagor. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna upprättad krisledningsplan 2015 – 2018 med bilagor till centrala 
     ledningsgruppen, för synpunkter. 
-----  
Sändlista 
Centrala Ledningsgruppen 
Arbetsutskottet 
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AU 252/15   15/KS0173 
Reglemente för krisledningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar reglemente för krislednings-
nämnden. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta upprättat reglemente för krisledningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU 253/15   15/KS0187 
Risk- och sårbarhetsanalys 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar kort om pågående arbete med Risk- 
och sårbarhetsanalys för Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen om pågående arbete med Risk- och sårbarhets- 
     analysen. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet  
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AU § 254/15   16/KS0001 
Sammanträdestider 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på sammanträdestider för 2016 föreligger enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  19 Augusti  9, 23 
Februari  2 September  6 
Mars  8 Oktober  4 
April  5, 19 November  1, 22 
Maj  10, 31 December  -- 
Juni  --     
 
Arbetsutskottets sammanträde börjar klockan 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till 
arbetsutskottets sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses 
behandlas på arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 

Personalutskottet 
 
Februari   9 Augusti  16 
Mars   1 September  13 
April  12 Oktober  -- 
Maj  3 November  8 
Juni  7 December  -- 
 
 
Sammanträdet börjar klockan 08.00 om inget annat bestäms.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 

 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  26 Augusti  30 
Februari  16 September  27 
Mars  22 Oktober  18 
April  26 November  29 
Maj  24  
 
Sammanträdet börjar klockan 13.00 om inget annat bestäms. 
  
Plats: Räddningsstationen Torsås 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 254,15 Sammanträdestider 2016 
 
Kommunfullmäktige 
 
Februari  15 September  19 
Mars  14 Oktober  17 
April  11 November  14 
Maj  16 December  5 
Juni  13   
 
Sammanträdet börjar klockan 18.30 om inget annat bestäms, förutom den 14 november och 5 
december, då sammanträdet börjar klockan 18.00.  
 
Plats: Folkets hus i Torsås. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2016 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen, 
 
att vid de sammanträden med arbetsutskottet som bara är en gång per månad 
     fortsätter vid behov sammanträdet på eftermiddagen,   
 
att uppdra åt centrala ledningsgruppen tar fram förslag på övriga nämnders 
     sammanträdestider för 2016 utifrån kommunstyrelsens sammanträdestider. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2016 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland och Barometern. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 255/15 
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 2015-06-02: 
 
att avstå från att sälja del av mark, 3 679 kvm enligt förfrågan, 
 
att stället erbjuda Börje och Margaretha Larsson ett nyttjanderättsavtal. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-08 
 
Börje och Margaretha Larsson är inte intresserade av ett nyttjanderättsavtal 
utan vill köpa mark enligt deras skrivelse daterad 2014-04-22. 
 
Infart till Larssons fastighet går över den mark som är intressant att köpa. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att upprätta ett förslag på vilket område 
     som kan försäljas till Börje och Margaretha Larsson. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadschefen 
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AU § 256/15 
KS § 101/13 
AU § 124/13  13/KS0072 
Uppförande av tak på plintar, del av Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Ingemar Alexandersson, Söderåkra om att få ett 
nyttjanderättsavtal på del av Övraby 1:14. 
 
Marken ligger i anslutning till fastigheten Övraby 1:207.  
 
I nyttjanderättsavtalet ska ingå att före eventuella trädfällningar ska kontakt tas 
med samhällsbyggnadsförvaltningen samt att när det gäller skötseln av stenmur 
ske gällande regler följas. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-04-02 kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva tidigare beslut 2012-05-29 med fastighetsägaren till Övraby 1:207, 
 
att upprätta ett nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren till Övraby 1:207 om  
     cirka 1 000 kvm på del av Övraby 1:14 enligt kartutdrag, 
 
att komplettera nyttjanderättsavtalet med vad som gäller vid trädfällning samt  
     skötseln av stenmur,   
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     att underteckna avtalet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-04-23: 
 
att upphäva tidigare beslut 2012-05-29 med fastighetsägaren till Övraby 1:207, 
 
att godkänna upprättat nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren till Övraby 
     1:207 om cirka 900 kvm på del av Övraby 1:14 enligt kartutdrag, 
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C och kommunchef Jan Darrell  
     att underteckna avtalet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-08 
 
Förfrågan har inkommit från ägaren till fastigheten Övraby 1:207 om att få 
uppföra på plintar ett tak mot en container på del av fastigheten Övraby 1:14. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 256/15, Uppförande av tak på plintar, del av 
Övraby 1:14 
 
Enligt tecknat avtal om markdisposition daterat 2013-05-06 finns en 
begränsning i dispositionen att på området får ej några fasta anläggningar 
byggas. 
 
Enligt samhällsbyggnadschefen är tak på plintar bygglovspliktigt. Bygglov 
lämnas inte på parkmark. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avslå förfrågan från ägaren till fastigheten Övraby 1:207 om att uppföra på  
     plintar ett tak mot en container på del av fastigheten Övraby 1:14. 
-----  
Sändlista 
Ingemar Alexandersson 
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AU § 257/15  15/KS0184 
Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje 
mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 
plan- och bygglagens 3kap 5§: 
 

Av översiktsplanen ska framgå 
 
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 
   vattenområden, 
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
   bevaras, 
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa  
   gällande miljökvalitetsnormer, 
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och  
   samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer 
    och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, 
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,   
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 
    kap. 18 e § första stycket miljöbalken. Lag (2014:224).  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att bygg- och miljönämnden ges 
i uppdrag att pröva gällande översiktsplans aktualitet.  
 
Plangruppen föreslås vara styrgrupp för arbetet med aktualitetsförklaringen. 
 
Bygg- och miljönämnden ska redovisa sitt resultat till kommunfullmäktige. 
Därefter kan, vid behov, en process för revidering av översiktsplanen påbörjas. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att pröva översiktsplanens aktualitet 
     i enlighet med gällande lagstiftning, 

att plangruppen får i uppdrag att vara styrgrupp för arbetet med aktualitets- 
     förklaringen. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 258/15  15/KS0175 
Avtal mellan Industriellt UtvecklingsCentrum i Kalmar län(IUC 
Kalmar län) och Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
IUC i Kalmar län bidrar till näringslivets utveckling och konkurrenskraft. 
 
Ingången av 2015 gick IUC Kalmar län och Sustainable Sweden Southeast 
(SSSE) samman till ett bolag ”Den nya plattformen för utveckling, innovation 
och hållberhet”. Syftet med verksamheten är att bidra till att utveckla 
konkurrenskraften och höja innovation- teknik- och kunskapsnivån i regionens 
näringsliv, framför allt hos små och medelstora företag och organisationer 
primärt inom teknik och miljösektorn. Resursen för att skapa bättre 
förutsättningar för företagen att utvecklas och växa. 
 
Avtalet avser näringslivsfrämjande åtgärder som ger företagen bättre förut-
sättningar för hållbar tillväxt genomfört av IUC Kalmar län samt även i 
samverkan med andra aktörer. 
 
Torsås kommun kommer att ersätta IUC med 65 tkr under vart och ett av åren 
2015, 2016 och 2017. 
 
Reviderat avtal mellan IUC och Torsås kommun föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna reviderat avtal med Industriellt UtvecklingsCentrum i Kalmar län 
     (IUC), 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson att underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 259/15  15/KS0171 
Förfrågan gällande inköp av böcker 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under drygt två (2) år har Ulf-Peter Rosenblad, Torsås skrivit en bok om 
Bergkvara och Gökalund och dess historia. 
 
Bergkvara har cirka 400 åriga anor men Gökalund bildades för 122 år sedan. 
Personer, fastigheter, företag, näringsverksamheter och händelser med mera 
finns i boken. 
 
Boken på 412 sidor och med flera hundra bilder från slutet av 1800-talet till 
nutid kommer ut i mitten av oktober till en kostnad av 295 kronor per bok.  
 
Förfrågan gäller om Torsås Kommun tecknar sig för 40 stycken böcker för en 
kostnad av 10 000 kronor (moms tillkommer med 6 procent). 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att köpa in 40 stycken böcker om Bergkvara och Gökalund, 
 
att informerar övriga nämnder om att boken om Bergkvara och Gökalund 
     finns att köpa i mitten av oktober.  
-----  
Sändlista 
Ulf-Peter Rosenblad 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden  
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AU § 260/15   15/KS0178 
Ansökan om kommunalt utbildningsbidrag, nämndemän 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar Ölands Nämndemannaförening är en förening till stöd för nämnde-
män valda av kommunfullmäktige i södra Kalmar län. 
 
Nämndemannaföreningen anser att det är angeläget att förstärka utbildnings-
insatserna. 
 
Föreningen ansöker om ett årligt stöd under 2016 med 400 kronor per vald 
nämndeman för Torsås kommun.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja bidrag med 1 200 kronor för år 2016 för de tre nämndemän som 
     kommunfullmäktige utser.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 261/15   15/KS0155 
Fortsatt gemensam budget för internationell marknadsföring av 
besöksnäringen 2016 - 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 
I den nationella strategin finns ett mål att till år 2020 fördubbla antalet 
gästnätter totalt i Sverige. För att uppnå detta måste antalet utländska gäster 
öka. 
 
I Kalmar län har man sedan tidigare fattat ett beslut att i den gemensamma, 
regionala marknadsföringen av besöksnäringen fokusera på den internationella 
marknaden. 
 
Regionförbundet och kommunerna har under 2013 – 2015 arbetet med 
marknadsföring av länet i Tyskland, Danmark och Holland samt även till viss 
del i Spanien och Norge. 
 
Regionförbundets kansli har under 2015 fört dialog med marknadsrådet om 
en fortsatt gemensam satsning på internationell marknadsföring och de ställer 
sig samtliga positiva till detta. För att kunna fortsätta diskussionen och ta 
beslut i respektive kommun måste de först få ett beslut från Regionförbundet 
om medfinansiering under den fortsatta perioden. 
 
Grund till fördelningen är att fem destinationer som är utgångspunkten och 
dragarna för arbetet med besöksnäringen i länet. Dessa är Västervik, 
Vimmerby, Kalmar, Öland samt Glasriket. 
 
Ytterligare utgångspunkt i fördelningsmodellen är befolkning och 
skatteunderlag enigt samma modell som för kommunernas medlemsavgift till 
Regionförbundet. Sett till dessa parametrar finns cirka 85 procent av 
befolkningen och skatteunderlaget i de sex utpekade destinationerna och 
resterande 15 procent i Högsby, Mönsterås, Torsås samt Hultsfred. 
 
För Torsås kommun innebär det 30 000 kronor (0,8 procent) i tre år. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att medfinansiera en fortsättning av internationell marknadsföring av  
     besöksnäringen med motsvarande belopp som kommunerna årligen  
     (30 000 kronor) bidrar med under perioden 2016 - 2018. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 262/15   15/KS0151 
Remiss, Säkerhetskrav för byggnader samt vägar och 
distributionsanläggningar vid kust, sjöar och vattendrag i 
Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län har utarbetat ett förslag till riktlinjer för säkerhets-
krav vid strandnära byggnationer, vägar och distributionsanläggningar i länet. 
Riktlinjerna är framtagna för att skapa ett robust samhälle med hög förmåga att 
klara klimatförändringar. De visar Länsstyrelsens bedömning av nödvändiga 
säkerhetsnivåer vid stigande havsnivåer och högre extremflöden i vattendrag. 
 
Länsstyrelsens ställningstagande grundar sig på en analys av länets nuvarande 
samt beräknade havsvattenstånd och extremvattenstånd, som SMHI genom-
fört åt Länsstyrelsen. Riktlinjerna har därefter remitterats till länets kommuner 
för samråd. 
 
Sammanfattning av riktlinjerna 
 
Mark belägen -  
2,5 – 2,8 möh Här kan samhällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras, 

till exempel servicebyggnader, sporthallar, camping-
stugor och liknande. För att förlägga bostadshus eller 
dagligvaruhandel i denna zon krävs klimatanpassnings-
åtgärder 

 
2,2 – 2,5 möh Här kan enkla byggnader som garage, uthus, sjöbodar 

samt utbyggnader av befintliga byggnader och vägar 
med alternativa förbifartsmöjligheter tillåtas. 

 

Bedömning 
 
Torsås kommun anser att SMHI och Länsstyrelsen tillsammans presenterar ett 
gediget sammanställt faktaunderlag. Kommunen kommer att, vid en revidering 
av sina egna riktlinjer för lägsta byggnadsnivå att kunna dra nytta av detta. 
Det hade varit intressant med mer fakta om åtgärder vid planering eller vid 
situationer som kommer att uppstå som ett resultat av klimatförändringarna.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 262/15, Remiss, Säkerhetskrav för byggnader 
samt vägar och distributionsanläggningar vid kust, sjöar och 
vattendrag i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat 
 
Riktlinjernas formulering i remissmaterialet är tyvärr snårig och svår att greppa. 
Det är dessutom svårt att förstå exemplen på samhällsfunktioner av mindre 
vikt respektive enkla byggnader. Är verkligen en sporthall en samhällsfunktion 
av mindre vikt jämförbar med en campingstuga? 
Riktlinjerna utgår från markens nivå. Ett resonemang kring skillnaden mellan 
marknivå och lägsta golvhöjd, som många kommuner använder, hade varit 
intressant.  
 
Länsstyrelsens riktlinjer skiljer sig i dagsläget från den bedömning Torsås 
kommun gjort. Ett resonemang kring den juridiska verkan av Länsstyrelsens 
riktlinjer hade varit intressant. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunstyrelsen godkänner yttrandet som sitt eget. 
----- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 263/15 
AU § 300/14 
KF § 103/14   14/KS0162  
Motion – Resursfördelning för volymförändringar under året 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kommunstyrelsen får mandat att 
under innevarande budgetår förstärka nämnds budget vid kraftig volym-
förändring (kostnadsökning över 500 000 kronor) med vad kostnadsökningen 
blir samt att det inrättas en buffert hos kommunstyrelsen i kommande budget, 
som kan användas bland annat till resurs vid volymförändring.  
 
Mot bakgrund av att nuvarande resursfördelning ger en sämre kvalité i 
verksamheten vid tvingad ökning av verksamhet på grund av lagstadgad 
verksamhet/volymförändring och att de ekonomiska ramarna ska följas av en 
verksamhet, där budgeten ska vara i balans. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-22: 
 
att överlämna motionen – Resursfördelning för volymförändringar under året 
     till kommunstyrelsen, för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04: 
 
att överlämna motionen – Resursfördelning för volymförändringar under året  
     till ekonomichefen för att upprätta en beräkningsmodell som passar  
     samtliga förvaltningar. 
 
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 2015-09-08 
 
Svar från ekonomichef Kent Frost: 
 
Kommunfullmäktige beslutar i juni 2015 att fastställa och anta ekonomichefens 
förslag till central resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och 
hemtjänst med tillämpning från och med 2016-01-01. Vidare ingår i budget 
2016 en central budgetregleringspost på 2,5 mkr för nämnda volym-
förändringar. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 263/15, Motion – Resursfördelning för 
volymförändringar under året 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Resursfördelning för volymförändringar under året med 
     hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 § 76, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 264/15 
AU § 119/15 
KF § 31/15   15/KS0093 
Motion – Märkning av Torsås kommuns bilpark 
 
Ärendebeskrivning 
 
Martin Kirchberg, Kent Freij, Per Olov Vickius, Per-Olov Karlsson, Janita 
Kirchberg och Nicklas Thorlin, Sverigedemokraterna efterhör i en motion om att 
Torsås kommun märker sina fordon med en tillhörighetsmärkning med Torsås 
kommuns logotyp. Märkningen ska vara tydlig med god läsbarhet på avstånd, 
gärna också med vilken verksamhet fordonet tillhör. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23: 
 
att överlämna motionen – Märkning av Torsås kommuns bilpark till 
     kommunstyrelsen, för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-04-14: 
 
att överlämna motionen – Märkning av Torsås kommuns bilpark till ekonomi- 
     chefen, för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-08 
 
Svar från ekonomichef Kent Frost: 
 
Samtliga kommunens fordon skall utrustas med dekal, Torsås kommuns 
logotyp. Undantag medges för fordon med sekretess. 
 

Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C yrkar att ett tydliggörande görs om vilka fordon som 
ingår som sekretess. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla Christofter Johanssons, C yrkande. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning, § 264/15, Motion – Märkning av Torsås kommuns 
bilpark 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Märkning av Torsås kommuns bilpark, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att tydliggöra vilka fordon som ska ingå som  
     sekretess. 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 

 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 29 av 39   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-08 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU 265/15   15/KS0188  
Stage4you Academy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Kalmarsund Gymnasieförbund medverkar Dzenita Abaza ordförande, 
Joachim Håkansson, Britt Dicksson, Björn Andrén, Mats Insulander, Ingegerd 
Andersson, Carina Cerafiani, Caroline Johansson och Sören Bondesson. 
 
Antagning hösttermin 2015: 
 

 Estetiskt program inriktning musik: sju stycken. 

 Estetiskt program spetsutbildning inriktning musik: femton stycken. 

 Hantverksprogram inriktning hår- och makeupstylist: elva stycken. 
 
Prognos 2015: - 2,7 mkr. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Kalmarsunds Gymnasieförbund gällande  
     Stage4You Academy. 
-----  
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AU 266/15   15/KS0185  
Markköp, Kroka 4:39, Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Svensk Fastighetsförmedling föreligger ett depositionsavtal och ett 
köpekontrakt på fastigheten Torsås Kroka 4:39. 
 
Köpeskilling 4 mkr. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen, för beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 267/15   15/KS0006 
Skrivelse gällande nedskräpning i Torsås samhälle 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, ordförande i Torsås Naturskyddsförening har i skrivelse 
daterad 2015-08-28 ställt frågan till våra förtroendevalda politiker om vad de 
tänker göra med all nedskräpning i Torsås kommun. 
 

 Cigarettfimpar på marken trots att det finns en askkopp utanför 
kommunhuset.  

 Blåser plastförpackningar ner i ett dike vid miljöstationen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen till tekniska nämnden, för åtgärd. 
-----  
Sändlista 
Jan-Erik Persson, ordförande i Torsås Naturskyddsförening 
Tekniska nämnden 
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AU § 268/15   15/KS0006 
Skrivelse gällande gräs på fotbollsplaner på Söderåkra skola 
Ärendebeskrivning 
 
Eleverna på Söderåkra skola har i skrivelse framställt önskemål om att få gräs 
på fotbollsplanerna på Söderåkra skola. Alla de andra skolorna i kommunen 
har gräs att spela fotboll på. Det är skonsammare för skor, byxor och knän. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen till bildningsnämnden, för beredning. 
-----  
Sändlista 
Eleverna på Söderåkra skola 
Bildningsnämnden 
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AU § 269/15 
AU § 166/15 14/KS0160 
Redovisning upprättade köpeavtal på del av Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige godkänner 2015-03-23 § 21 detaljplan för Ragnabo 3:28 
och beslutet har vunnit laga kraft 2015-04-17. 
 
Redovisning av upprättade köpeavtal på del av fastigheten Ragnabo 3:28. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen av upprättade köpeavtal på del av fastigheten Ragnabo  
     3:28. 
----- 
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AU § 270/15 
KS § 170/15 
AU § 157/15   15/KS0124 
Projekt – Stärkt lokal attraktionskraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillväxtverket kommer under 2015 – 2018 arbeta för att stärka kommuner som 
vill systematisera sitt arbete med attraktionskraft. 
 
Ansökan om projektmedel för projektet – Stärkt lokal attraktionskraft 
föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-05-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna ansökan gällande projektmedel för projektet – Stärkt lokal  
     attraktionskraft. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-05-26: 
 
att godkänna ansökan gällande projektmedel för projektet – Stärkt lokal  
     attraktionskraft. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-08 
 
Beslut daterat 2015-08-13 från Tillväxtverket föreligger.  
 
Torsås kommun har ansökt om projektmedel för projekt ”Framtid Torsås” 
med 952 190 kronor. Ansökan avslås med motiveringen: I konkurrens med 
andra inkomna projektansökningar har inte Tillväxtverket prioriterat vår 
ansökan inom ramen för programmet Stärkt lokal attraktionskraft. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera Tillväxtverkets avslag 2015-08-13 gällande projektmedel till Projekt – 
     Stärkt lokal attraktionskraft. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 271/15   15/KS0091 
Delgivning, från möte 2015-08-25 kommunala referensgruppen, 
SydostLeader 
 
Ärendebeskrivning 
 
Information föreligger från kommunala referensgruppens möte 2015-08-25 
inom SydostLeader. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från referensgruppens möte 2015-08-25,  
     SydostLeader. 
-----  
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AU § 272/15   15/KS0002 
Redovisning delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Fakta & information, EU-migranter. 

 Informations- och prognosbrev gällande Många söker skydd i Europa men 
färre än väntat når Sverige. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisade delgivnings-  
     ärende. 
----- 
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AU § 273/15   15/KS0003  
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Ledningssystem för hållbar utveckling – en framgångsfaktor, 2015-10-23. 

 Landsbygdsdagarna Emmaboda, 21 – 22 oktober 2015. 

 Presentation av regeringens bedömning av ekonomin och nyheter i budget-
propositionen, 2015-10-22, Kalmar. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Henrik Nilsson Bokor, S medverkar i Ledningssystem för 
     hållbar utveckling – en framgångsfaktor, 
 
att ordförande Henrik Nilsson Bokor, S, Christofer Johansson, C, Roland 
     Swedestam, S, Martin Kirchberg, SD, Kent Freij, SD, kommunchef Håkan  
     Petersson och kommunsekreterare Yvonne Nilsson medverkar på  
     Landsbygdsdagarna i Emmaboda,   
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad kurs/konferens. 
----- 
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AU 274/15   15/KS0138  
Lokalutredning, kommunhusen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johan Lunde, Atrio redovisar en skiss på lokalanvändning samt en tillbyggnad 
till kommunhusen. 
 
Björn Nilsson redovisar en kostnadsberäkning utifrån Atrios skiss. Totalt cirka 
13 mkr inklusive energiåtgärder. Mervärdesskatt tillkommer. 
 
Sammanfattning av redovisningen: 
 

 Disponera om rummen till en samlad kommunledning (kansli, personal 
och ekonomi), 

 Se över antalet mötesrum. 

 Minimera åtgärderna i befintliga kommunhus. 

 Lösning av entrén. 

 Bidraget från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). 

 Ny kalkyl efter nya förutsättningar. 
 
Meddelas att Christofer Johansson, C lämnar sammanträdet klockan 14.00. 
Kent Freij, SD inträder som ersättare utan att delta i beslutet, eftersom han 
inträtt under påbörjad behandling av ärendet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-09-29.   
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 275/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Workshop samverkan IT, 2015-09-10, Boda glasbruk. 

 Startdatum för SCB:s Medborgarundersökning 2015. 

 Ny offert gällande SFI. 

 Information från mötet med Primärkommunala nämnden/kommunchefs-
nätverk.  

 Nytt anbudsförfarande avseende tillfälligt boende för asylsökande i Torsås 
kommun, Jokarjo AB. 

 Centrala Ledningsgruppen 2015-08-20. 

 Samverkan av kommunala jour- och beredskapsresurser är lönsamt. 

 Avtal – Säkerhetssamordnare. 

 Avtal TeliaSonera. 2015-09-23. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen medverkar i arbetet gällande samverkan av kommunala 
     jour- och beredskapsresurser är lönsamt,  
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
      Petersson underteckna avtal gällande säkerhetssamordnare,  
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
 
 
 


