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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 276 - 299 
 
§ 276 Samverkan inom IT-området 
§ 277 Redovisning av sammanträdesdagar 
§ 278 Redovisning delegationsbeslut, upprättat anställningsbevis under 
 augusti 2015 
§ 279 Hyra externa lokaler, bildningsnämnden 
§ 280 Förfrågan om markköp, del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 318” 
§ 281 Krisledningsplan 2015-2018 med bilagor 
§ 282 Risk- och sårbarhetsanalys 
§ 283 Övertagande av myndighetsutövning (brandskyddskontrollen)  
§ 284 Utöka verksamhetsområdet för kommunalt VA till att omfatta 
 fastigheten Applerum 5:22 
§ 285 Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län – förslag till 
 ändring i förbundsordning, Regionförbundet 
§ 286 Ej verkställda beslut kvartal 2, 2015 
§ 287 Medborgarförslag – Lekplats i hyresområdet på Malmen 
§ 288 Medborgarförslag – Återställning av mellankajen 
§ 289 Lokalutredning kommunhusen 
§ 290 Delgivning, Minnesanteckningar 2015-09-08, Kalmarsunds 
 Gymnasieförbund 
§ 291 Delgivning, Växjö Tingsrätts dom 2015-09-15 gällande förlängning 
 av arbetstiden för utförande av vindkraftparken Utgrunden II i 
 Kalmarsund 
§ 292 Delgivning, Möte PKN/kommuncheferna 
§ 293 Delgivning, Migrationsverket gällande anskaffning och nyttjande av  
 tillfälliga boendeplatser för asylsökande 
§ 294 Kurser/konferenser 
§ 295 Kommunledningen informerar 
§ 296 Parkering kommunhusen 
§ 297 Markköp Kroka 4:39, Djursvik 
§ 298 Redovisning av beviljade distansarbete i hemmet 
§ 299 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 
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AU § 276/15 
AU 219/15    14/KS0079  
Samverkan inom IT-området  
 
Ärendebeskrivning  
 
IT-chef Robert Carlsson och förvaltningschef Benny Wennberg från Kalmar 
kommun presenterar en samverkan inom IT-området.  
 
Varför en samverkan:  
 

 

 

ärkning  

proaktivt möta framtidens krav tillsammans.  
 
För ett samarbete behövs det finnas i Torsås: 
  

 

ing i verksamheten.  
 
Initial kostnadsuppskattning för uppsäkring av driftsresurser, ej hårdvara / 
mjukvara, utan samnyttjande av system/tjänster/funktioner cirka 3,6 mkr 
årligen.  
 
Tidplanen är att påbörja rekrytering av projektledare samt projektmedlemmar 
efter beslut, cirka sex månader innan full fart, efter det 12 – 24 månader 
innan slutfört.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-08-18:  
 
att uppdra åt IT-chef Kent Frost att redovisa förvaltningarnas totala IT- 
     kostnaderna inom respektive verksamhet,  
 
att notera informationen gällande samverkan inom IT-området.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29 
 
IT-chef Kent Frost lämnar en lägesrapport om problemet med växel-
funktionen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet gällande IT-kostnaderna återkommer i arbetsutskottet.  
----- Sändlista Arbetsutskottet 
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AU 277/15    15/KS0001  
Redovisning av sammanträdedagar 
 
Ärendebeskrivning  
 

 2015-10-06, Arbetsutskottet/Kommunstyrelsen, delårsbokslut. 

 2015-10-07, Plangruppen klockan 15.00. 

 2015-10-08, Ny skatteprognos från Sveriges kommuner och landsting. 

 2015-10-19, Extra arbetsutskott, klockan 08.00, budget. 

 2015-10-20, Kommunstyrelsen. 

 2015-11-03, Kommunstyrelsen. 

 2015-11-11, Kl 08.00 kommer näringslivsrådet. Verksamhetsplan. 
----- 
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AU § 278/15 15/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättat 
anställningsbevis under augusti 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunalråd Henrik Nilsson Bokor, S fattade delegations-
beslut gällande upprättat anställningsbevis under augusti 2015. 
 

 Bildningschef, tillsvidare från och med 2015-12-01. 
 
Redovisning av personalchef Isak Högelius fattade delegationsbeslut gällande 
upprättat anställningsbevis under augusti 2015. 
 

 Lönehandläggare/assistent, tillsvidare från och med 2015-12-01. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings- 
     bevis under augusti 2015. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 279/15 15/KS0063 
Hyra externa lokaler, bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hyreskontrakt för fastigheten Prästgården i Torsås föreligger. Fastigheten ska 
användas till kansli för kommunens skolor. 
 
Bildningsnämnden hyr hela prästgården, exklusive källarplan och arkiv, totalt 
275 kvm under perioden 2015-10-26 – 2017-07-31, därefter hyr bildnings-
nämnden halva prästgården, totalt 125 kvm under perioden 2017-08-01 – 
2018-07-31. 
 
Kostnad 17 500 kronor per månad, inklusive värme, vatten och sophämtning. 
Fakturering görs månadsvis av pastoratet. Efter 2017-07-31 är kostnaden 8 000 
kronor per månad. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna att bildningsnämnden hyr fastigheten Prästgården i Torsås enligt 
    upprättat hyreskontrakt. 
-----   
Sändlista 
Bildningsnämnden 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 29   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 280/15 
AU § 221/14    15/KS0144  
Förfrågan om markköp, del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 318” 
  
Ärendebeskrivning  
 
Micael Nilsson, Torsås ägare till fastigheten Torsås 3:21 önskar få köpa del av 
fastigheten Torsås 2:42 ”Lindhagen 318”. Syftet är att göra en bilparkering nere 
vid tvärgatan för att slippa köra på den smala grusvägen mellan tomterna för 
att komma till sin fastighet. Ett staket kommer att sättas upp för att övrig 
biltrafik ska upphöra. 
  
Arealen är cirka 261 kvm 
.  
I detaljplanen framgår att hela området är planlagt för bostäder. Det är därför 
möjligt att sälja marken som bostadsmark. Befintlig VA-ledning verkar följa u-
området och befinner sig inte på den mark som önskas köpas.  
 
Kommunen äger marken som används som väg i området. Ingen snöröjning 
på vintern förekommer.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-08-18:  
 
att inhämta synpunkter från ägarna till fastigheterna Torsås 3:22 och Torsås 
     3:63 angående försäljning av del av fastigheten Torsås 2:42 ”Lindhagen  
     318”.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29 
 
För ägaren till fastigheten Torsås 3:22 försämras det mycket om markremsan 
blir privat enligt inkommen skrivelse daterad 2015-08-31. Fastighetsägaren har 
vedeldning och köper hem ved som levereras med lastbil/traktor. Den enda 
möjligheten för större fordon att ta sig till Torsås 3:22 är över Lindhagen 318. 
Järnvägsgatan är smal och det går inte att svänga in på infarten därifrån. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna besöker platsen, därefter återkommer ärendet i arbetsutskottet. 
-----  
Sändlista  
Arbetsutskottet 
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AU § 281/15 
AU § 251/15   15/KS0174 
Krisledningsplan 2015 – 2018, med bilagor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar krisledningsplan 2015 – 2018, Plan 
för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun med 
bilagor. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-08: 
 
att överlämna upprättad krisledningsplan 2015 – 2018 med bilagor till centrala 
     ledningsgruppen, för synpunkter. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29 
 
Centrala ledningsgruppen har inga synpunkter på upprättad krisledningsplan 
2015 – 2018 med bilagor. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta krisledningsplan 2015 – 2018 med bilagor. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 282/15 
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 2015-09-08: 
 
att notera informationen om pågående arbete med Risk- och sårbarhets- 
     analysen. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta Risk- och sårbarhetsanalys utifrån lag om extraordinära  
     händelser. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 283/15   15/KS0189 
Övertagande av myndighetsutövning (brandskyddskontrollen) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson informerar om rekommendation till 
kommunstyrelsen i Emmaboda och Torsås från förbundsledningen i 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. 
 
Förbundsledningen för räddningstjänsten har önskemål om att överta 
myndighetsutövningen (brandskyddskontrollen) och förlägga den på 
räddningstjänstförbundet i stället för att upphandla privata entreprenörer. 
Frågeställningen har varit uppe i förbundsdirektionen 2015-09-07. 
 
Räddningschefen informerar även om preliminära intäkter och kostnader vid 
brandskyddskontroll samt lämnar en motivering till varför Räddningstjänst-
förbundet ska överta brandskyddskontrollen. 
 
Idag är avtalet med Sotning & Brandskydd Torsås AB uppsagt och slutar gälla 
2016-04-01. Avtalet med Emmaboda sotningsdistrikt går ut augusti – 
september 2016 i och med skorstensfejarmästaren går i pension. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig positiva till rekommendationen om att Räddningstjänstförbundet 
     överta myndighetsutövningen (brandskyddskontrollen) från och med  
     2016-04-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 284/15   15/KS0191  
Utöka verksamhetsområdet för kommunalt VA till att omfatta 
fastigheten Applerum 5:22 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit till tekniska nämnden från ägare till fastigheten 
Applerum 5:22, med en ansökan om att fastigheten ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-08-18 § 50 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas till att omfatta 
fastigheten Applerum 5:22. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas till att omfatta 
     fastigheten Applerum 5:22. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 285/15   15/KS0194  
Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län – förslag till 
ändring i förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid Regionförbundets styrelsesammanträde 2015-09-17 § 105 beslutas att 
föreslå Regionförbundets medlemmar besluta att Regionförbundets 
förbundsordning ändras på det sätt att texten ”att ansvara för regional 
kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag” utgår från 2016-01-01.   
 
Besked om ställningstagande ska vara Regionförbundet tillhanda senast  
2015-11-15. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna revidering, ”att ansvara för regional kulturverksamhet samt 
     fördela regionala kulturanslag” utgår från 2016-01-01 ur Regionförbundets 
     förbundsordning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 286/15   15/KS0126 
Icke verkställda beslut kvartal 2, 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 2, 2015 
 
Antal icke verkställda beslut:  7 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20140929 - 273 SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Kvinna 20131002 - 242 SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Kvinna 20141219 - 194 Familjeresurs – resursbrist 

Kvinna 20150309 - 113 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 
(lägenhet) 

Man 20150301 -  121 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 
(lägenhet) 

Kvinna 20150301 - 121 LSS Brist särskild service och bostad 
saknas ledig bostad 

Man 20150316 -  106 LSS Avlösarservice i hemmet – Familjen 
avböjt erbjudande. Saknas lämplig 
person 

 
   
Antal dagar från beslut till rapportering (30/6): 1 170 
Antal män: 3 
Antal kvinnor 4 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 2, 2015. 
----- Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 287/15 15/KS0134 
Medborgarförslag – Lekplats i hyresområdet på Malmen 
      
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet Medborgarförslag – Lekplats i hyresområdet på Malmen utgår och 
återkommer när yttrande har kommit in från Torsås Bostads AB. 
-----  
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AU § 288/15 
AU § 227/15  
KF § 92/15    15/KS0139  
Medborgarförslag – Återställning av mellankajen 
  
Ärendebeskrivning  
 
Johnny Andersson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
återställer kajen i användbart skick samt ser över och kompletterar defekta 
förtöjningsringar. 
  
Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-16 § 115 att fatta ett principbeslut att 
reparera kajerna i Bergkvara hamn till användbart skick samt att upphandla 
arbetet med att reparera kajen i Bergkvara hamn.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-06-08:  
 
att överlämna medborgarförslaget – Återställning av mellankajen till 
     kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-08-18:  
 
att överlämna medborgarförslaget – Återställning av mellankajen till 
     kommunchefen för beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29 
 
Hamnbolaget behöver enbart tillstånd för Viktoriakajen varför Norra kajen o 
Mellankajens tillstånd upphört och kajerna har upphört att finnas som 
kommersiella kajer.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 288/15, Medborgarförslag – Återställning av 
mellankajen 
 
I upphandlingen ingår att reparera ytorna i syfte att förhindra ytterligare förfall 
samt risk för olyckor. Ett alternativ som diskuterades var att riva kajen och 
släntra ut med sprängsten. Det skulle omöjliggjort framtida användning så det 
alternativet lämnades. Att reparera till "sämre nivå" än att återställa ytorna i 
användbart skick bedömdes inte rimligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-16 § 115 att fatta ett principbeslut att 
reparera kajerna i Bergkvara hamn till användbart skick samt att upphandla 
arbetet med att reparera kajen i Bergkvara hamn. 
 
Syftet med reparationerna har inte varit att mellankajen ska utrustas för att 
fartyg eller båtar ska kunna lägga till. Det finns förstås inget hinder för det om 
man har egna fendrar. Möjligheten att förtöja i ringarna och deras infästningar 
finns kvar. 
 
Ett medborgarförslag om att muddra Mellankajen för att möjliggöra mot-
tagande av exempelvis skolfartyg och större segelfartyg avslogs av kommun-
fullmäktige 2015-02-09 § 14.  
 
Hela området bedöms såpass intressant för andra ändamål att kommunen inte 
ville låsa upp kajen för detta ändamål. Det finns företag som uttrycker visst 
intresse för området och kommunen inser det attraktiva läget. Ännu finns det 
emellertid inga konkreta förslag. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Återställning av mellankajen med hänvisning till  
     ovanstående,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 289/15 
AU § 279/15   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 2015-09-08: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-09-29. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29 
 
Johan Lunde, Atrio redovisar ett reviderat förslag av ny- och ombyggnad av 
kommunhusen utifrån ovanstående sammanfattning. 
 
Björn Nilsson redovisar en kostnadsberäkning utifrån Johan Lundes förslag, 
cirka 14,4 mkr och då tillkommer kostnader för underhåll och markarbete. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2015-10-20 och i kommun- 
     fullmäktige 2015-11-16. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 290/15   15/KS0188 
Delgivning, Minnesanteckningar, Kalmarsunds Gymnasie-
förbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Minnesanteckningar 2015-09-08 föreligger från uppföljningsmötet gällande 
Stage4you mellan styrelsens arbetsutskott i Kalmarsunds Gymnasieförbund 
och kommunstyrelsen i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera upprättade minnesanteckningar 2015-09-08 från Kalmarsunds 
     Gymnasieförbund. 
-----  
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AU § 291/15   15/KS0165 
Delgivning, Växjö tingsrätts dom 2015-09-15 gällande 
förlängning av arbetstiden för utförande av vindkraftparken 
Utgrunden II i Kalmarsund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Växjö Tingsrätts dom 2015-09-15 föreligger gällande förlängning av 
arbetstiden för utförande av vindkraftparken Utgrunden II i Kalmarsund. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Växjö Tingsrätts dom 2015-09-15 gällande förlängning av  
    arbetstiden för utförande av vindkraftparken Utgrunden II i Kalmarsund. 
-----  

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 29   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 292/15   15/KS0192 
Delgivning, handlingar från mötet mellan Primärkommunala 
nämnden och länets kommunchefer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Handlingar föreligger från mötet mellan Primärkommunala nämnden och 
länets kommunchefer. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera handlingar från mötet mellan Primärkommunala nämnden och länets 
     kommunchefer. 
-----  
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AU § 293/15   15/KS0002 
Redovisning delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Migrationsverket, Standard för anskaffning och nyttjande av tillfälliga 
boendeplatser för asylsökande om extra ordinärt läge skulle uppkomma 
och berörd vistelse kommun har möjlighet att bistå. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisade delgivnings-  
     ärende. 
----- 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 av 29   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29 
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AU § 294/15   15/KS0003  
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Regionförbundet i Kalmar län, Medborgardialog – för demokratiutveckling 
och effektiv styrning, 2015-10-22, Kalmar. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad kurs/konferens. 
----- 
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AU § 295/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Svenskt Näringsliv, Ranking 2015 – Torsås kommun. 

 Integrationsrådet, hos landshövdingen. 

 Möte integrationen i kommunen. 

 Integration på Landsbygden. 

 Integration asyldelen och socialdelen. 

 Tilläggsbudget, kommunstyrelsen 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
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AU § 296/15 15/KS0196  
Parkering kommunhusen      
      
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger från planarkitekt Fredrika Ternelius på utformning av 
parkeringsplatser runt kommunhuset ”Gula villan”. 
 
Förslaget kan användas vid ansökan om bygglov och vid ansökan om 
ytterligare en ut/infart till området hos Trafikverket. 
 
Tre alternativa förslag till beläggning har tagits fram. Två av förslagen har 
fördelen att de är självdränerande och därmed hindrar uppkomst av dagvatten.  
 
Alla förslagen kräver förändring av kantsten (för att utöka antalet parkeringar), 
flytt av el och dagvatten. Kostnaderna för detta har inte tagits med i kalkylen. 
 
Alternativ 1: Gräsarmering, 700 000 kronor 
Alternativ 2: Grus, 60 000 kronor 
Alternativ 3: Asfaltering 140 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta alternativ 2, grus, 60 000 kronor, 
 
att ansöka hos Vägverkan om en in- och utfart till/från fastigheten Torsås  
     53:9.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 297/15 
KS § 224/15 
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 2015-09-08: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen, för beslut. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-09-22 
 
Kommunchefen lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-09-22: 
 
att notera lägesrapporten gällande markköp på Kroka 4:39, Djursvik. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29 
 
Kommunchefen redovisar ett reviderat förslag på köpekontrakt utifrån 
politikernas synpunkter vid kommunstyrelsen 2015-09-22. 
 
Mona Magnusson, M och Sten Bondesson, C tar inte ställning till några beslut 
vid dagens sammanträde utan inväntar ett sammanträffande med sina parti- 
grupper. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 2015-10-05 för beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 298/15   15/KS0032  
Redovisning av beviljade distansarbete i hemmet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att personalutskottet uppdras att till arbetsutskottet 
redovisa samtliga anställda i Torsås kommun som beviljats distansarbete i 
hemmet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat 
enligt Mona Magnussons, M yrkande.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt personalutskottet att till arbetsutskottet redovisa samtliga 
     anställda i Torsås kommun som beviljats distansarbete i hemmet. 
----- 
Sändlista 
Personalutskottet
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AU § 299/15 
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 2015-09-08: 
 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29 
 
Diskuterades vilka förväntningar centrala ledningsgruppen och politiker har av 
varandra. Vad? Hur? och Varför? 
 
Sammanfattning; 
 
Vad? Centrala ledningsgruppen:  

 Vision 

 Lösningar 

 Roller 

 Tillit 

 Förankring 

 Mål, Tydlighet 

 Uppdrag, Tydlighet 

 Beslut, tydlighet. 
 
Hur? Politiker: 

 Uppdrag 

 Professionalitet 

 Verkställighet 

 Helhet 

 Långsiktighet 

 Budget i balans 

 Roller 

 Omvärld. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 299/15, Kommunstyrelsens verksamhetsplan 
2016 
 
Diskuteras kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2016 utifrån verksamhets- 
planen för 2015. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ett förslag på kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2016 återkommer i  
     arbetsutskottet 2015-11-03. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 

 
 
 
 

 
 
 
 


