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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 337 - 357     
 
§ 337 Kompletteringsbudget 2016  
§ 338 Ansökningar om avbetalning, anslutningsavgift VA 
§ 339 Nämnders och styrelsers Verksamhetsplaner för 2016 
§ 340 Taxor och avgifter 2016, bildningsnämnden 
§ 341  Årsplan och budget 2016, Plan 2017 - 2018 
§ 342 Kommunstyrelsens internbudget 2016 
§ 343 Långsiktiga boendelösningar, ensamkommande barn, upphandling 
 modullösning 
§ 344 Öppet brev till kommunstyrelsen gällande miljöbrott 
§ 345 Avtal om näringslivssamverkan, Torsås Företagscentrum 
§ 346 Kommunutvecklare i Torsås kommun 
§ 347 Handlingsplan, funktionshinderpolitiska åtgärder 
§ 348 Taxor och taxeföreskrifter 2016, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 349 Delårsrapport 2015, Kalmarsundsregionens Renhållare 
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AU § 337/15  
KS § 246/15 
AU § 317/15 15/KS0016 
Kompletteringsbudget 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 

Nämndernas förslag till kompletteringsbudget 2016 (tkr):     

     Driftbudget 
    

     Kommunstyrelsen 

    Underhållsbehov av de två kommunhusen, engångsanslag -2 000 

   Underhållsbehov Olssonska gården, engångsanslag 
    Exploatering av Bergkvara hamn, engångsanslag -500 

   Ramökning -2 500 

   

     Socialnämnden 

    Kompensation för ökade lönekostnader avseende ob-tillägg -1 300 

   Kompensation för årlig lönejustering för timvikarier -299 

   Drift av träffpunktsverksamhet -300 

   Utgå från det budgeterade antalet 90 000 hemtjänst- -1 436 

   timmar, ökning från i KF budget antaget 86 000 

    4 000 x 359 kr per timme 

    Ramökning -3 335 

   

     Bildningsnämnden 

    Under tidigare år har Korrespondensgymnasiet i Torsås -1 500 

  
  

köpt in tjänster från grundskolan och biblioteket. 

    Det har varit del av tjänster inom elevhälsan, vaktmästeri 

    och bibliotek. Från och med budgetåret 2016 kommer 

    inte Korrespondensgymnasiet att nyttja dessa tjänster 

    vilket medför att grundskola och biblioteket tappar 

    intäkter i motsvarande storlek. 

    

     Volymförändringar särskolan från budgeterat 6 till -600 

   9 elever.  

    Ramökning -2 100 

   

     Totalt -7 935 
 

  
 

     Fortsättning     
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Fortsättning § 337/15, Kompletteringsbudget 2016 
     

Investeringsbudget  
    

     Kommunstyrelsen 

    Sammanbyggnad kommunhusen 5 000 

   Markköp slutlikvid Djursvik 3 600 

   IT-utrustning 200 

   Ramökning 8 800 

   

     Tekniska nämnden 
    Ombyggnad Bergkvara reningsverk 2 500 

   Fordon VA 400 

   Ramökning 2 900 

   

     Bildningsnämnden 

    Biblioteksinredning 175 

   Ramökning 175 

   

     Totalt 11 875 
    

Arbetsutskottet beslutar 2015-10-06: 
 
att notera informationen gällande förslag till kompletteringsbudget 
(investerings- 
     budget) 2015.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-19 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar ett diskussionsunderlag innefattande 
skatter och bidrag utifrån ny prognos 2015-10-08, ramförändringar driftbudget, 
resultatbudget samt investeringar för 2016. 
 
Inför år 2016 ökas de riktade statsbidragen enligt Sveriges kommuner och 
landstings cirkulär 15:24. 
 
Bildningsnämnden har i sitt protokoll 2015-10-13 kompletterat med två nya 
beslut, att begära 475 tkr i investeringsbudget vilket inkluderar satsning på 
folkbiblioteket samt att driftbudgeten skall utökas med 730 tkr för satsning på 
mindre barngrupper i förskolan.  

 

Fortsättning  
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Fortsättning § 337/15, Kompletteringsbudget 2016 

 
Kommunstyrelsens behandling 2015-10-20 
 
Ledamöterna delges diskussionsunderlag samt Sveriges kommuner och 
landstings cirkulär 15:24 från arbetsutskottets behandling 2015-10-19. Ärendet 
återkommer i arbetsutskottet 2015-11-11. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-11 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-10-13 § 102: 
 
att hos kommunfullmäktige begära kompensation för de minskade intäkterna i 
2016 år budget,  
att hos kommunfullmäktige begära att i samband med beslut avseende budget-
ramar för 2016 beakta de volymökningar som uppstått under 2015 inom 
bildningsnämndens verksamhetsområden vilka beräknas bli bestående,  
att hos kommunfullmäktige begära 475 tkr i investeringsbudget vilka inkluderar 
satsning på folkbibliotek samt 
 att driftbudgeten skall utökas med 730 tkr för satsning på mindre barngrupper 
i förskolan. 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar ett underlag innefattande skatter och 
bidrag utifrån ny prognos, ramförändringar driftbudget, resultatbudget samt 
investeringar för 2016. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till kompletteringsbudget (investeringsbudget) 2016 enligt 
     budgetberedningens underlag 2015-10-19.   
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 338/15 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. 
 
Nedanstående tre ansökningar gäller avbetalning av anslutningsavgift: 
 
A Fastighet inom Norra Kärr, 150 000 kronor 
B Fastighet inom Norra Kärr, 150 000 kronor 
C Fastighet inom Skällenäs, 75 000 kronor 
 
Nedanstående ansökan gäller tillsvidare anstånd med erläggande av 
anslutningsavgift enligt kategori D. 
 
D Fastighet inom Järnsida, 150 000 kronor. 
 
För samtliga ägare finns beslut från Swedbank. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja ansökningarna A - C avbetalning för kommunal VA fördelat på tio 
     (10) år. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen (referensränta +2 procent), 
 
att bevilja ansökan D tillsvidare anstånd med avbetalning. 
 
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 § 339/15   15/KS0183 
Nämnder och styrelsers verksamhetsplan 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens, bildningsnämndens, bygg- och miljönämndens och tekniska 
nämndens verksamhetsplaner för 2015 föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet gällande nämnder och styrelsers verksamhetsplaner för 2016 
     återkommer i kommunstyrelsen 2015-11-24. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att komplettera med ett verksamhetsmått för minskning av sjukfrånvaron,  
     därefter godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2016, 
 
att överlämna kommunstyrelsens, socialnämndens, bildningsnämndens, bygg- 
     och miljönämndens och tekniska nämndens verksamhetsplaner för 2016 till  
     kommunfullmäktige, för godkännande. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 340/15 15/KS0129 
Taxor och avgifter 2016, bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån 
hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen 
kan få ersättning för är 42 890 kronor per månad under 2015. I januari 
kommer denna summa höjas till 43 760 kronor per månad vilket medför att 
även avgiftsnivåerna kommer att förändras. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-10-13 § 104 att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna Skolverkets nya avgiftsnivåer från 2016-01-01. 
 
Bildningsnämndens beslut 2015-10-13 § 104 ersätter bildningsnämndens beslut 
2015-09-08 § 93. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Skolverkets nya avgiftsnivåer från 2016-01-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 341/15   15/KS0118 
Årsplan och budget 2016, plan 2017 - 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 § 77. 
----- 
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AU § 342/15   15/KS0222 
Internbudget 2016, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar kommunstyrelsens internbudget för 
2016. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet gällande kommunstyrelsens internbudget 2015 återkommer i  
     kommunstyrelsen 2015-11-24. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 343/15 15/KS0234  
Långsiktiga boendelösningar, ensamkommande barn, 
upphandling modullösning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Av det nuvarande inflödet av ensamkommande barn samt Migrationsverkets 
prognoser kommer socialnämndens möjligheter till placering i egna HVB-hem 
eller stödboende snart vara uttömda. Det som då kan bli aktuellt är tillfälliga 
och sannolikt enklare boendelösningar innan andra lösningar finns på plats. 
Ytterligare lösningar bör därför anskaffas så snart som möjligt.  
 
Vid tecknande av nytt avtal med Länsstyrelsen avseende mottagning av 
ensamkommande barn 2016 bör beslut om tillkommande boendelösningar 
beaktas. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 2015-10-29 § 143, 
tillstyrka att upphandling av modullösning för HVB-hem med minst en 
avdelning påbörjas med placering på tillgänglig mark i Söderåkra. 
 
Kommunchefen informerar om den ansträngda situationen kring mottagande 
av ensamkommande barn. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram lösningar för bostäder åt  
     ensamkommande barn, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2015-11-24. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 344/15 15/KS0236  
Skrivelse gällande miljöbrott 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ann-Charlotte Gustavsson, Hulebäck föder upp tyska/holländska stammade 
dressyrhästar på sin fritid. 
 
I juli månad 2014 blev hästar utsatta för ett miljöbrott, detta skedde på ett 
sommarbete i Ryd. 
 
Ann-Charlotte Gustavsson har varit i kontakt med miljökontoret och 
Länsstyrelsen, men ingenting har hänt. 
 
I sitt brev till kommunstyrelsen 2015-11-02 ställs följande frågor: 
 

 När tänker Torsås kommun reagera? 

 Round Up med verkningsämne glyfosfat är ett klassificerat gift som kräver 
licens för att användas. Hur länge skall detta få fortgå? 

  

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen till ledamöterna i kommunstyrelsen samt till samhälls- 
     byggnadschefen, 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, och noterar inkommen skrivelse. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschefen  
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AU § 345/15 
AU § 324/15   15/KS0205 
Avtal om näringslivssamverkan, Torsås Företagscentrum 
  
Ärendebeskrivning  
 
Avtal som tecknats mellan Torsås kommun och Möre resurscentrum 
ekonomiska förening, nu Torsås Företagscentrum under perioden 2013 – 2105 
upphör att gälla 2015-12-31. 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar ett förslag på avtal om näringslivs-
samverkan. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-11-03:  
 
att slutföra förslaget till avtal om näringslivssamverkan och redovisa det i 
     arbetsutskottet 2015-11-11. 
 

Arbetsutskottet beslutar:  
 
att slutföra förslaget till avtal om näringslivssamverkan och redovisa det i 
     kommunstyrelsen 2015-11-24. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 346/15 
AU § 326/15   15/KS0216 
Kommunutvecklare i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar ett förslag på kravprofil samt finansiering gällande 
en kommunutvecklare i Torsås kommun. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-11-03:  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2015-11-11. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-11-11 
 
Sten Bondesson, C och Martin Kirchberg, SD meddelar att de inte kommer att 
ta ställning till några beslut gällande en kommunutvecklare i Torsås kommun. 
 
Kommunchefen redovisar ett utkast på kommunchefens uppdrag/ansvar i 
Torsås kommun. 

 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att överlämna ärendet gällande kommunutvecklare till kommunstyrelsen för  
     beslut. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 347/15 
§ 2/15 
§ 1/14    15/KS0120  
Handlingsplan, funktionshinderpolitiska åtgärder 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Sjöberg presenterar ett förslag till handlingsplan som är baserad på 
standardregler för tillgänglighet, bemötande och delaktighet samt jämlikhet för 
människor med funktionsnedsättning. Handlingsplanen är ett komplement och 
ett levande dokument till det handikappolitiska programmet i Torsås kommun. 
 

Styrgruppen föreslår 2015-04-23: 
 
att handlingsplanen överlämnas till Centrala Ledningsgruppen för 
     beredningen,  
 
att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen för antagande och fast- 
     ställande, 
 
att nästa möte är 2015-08-31 klockan 15.00 på kommunledningskontoret i  
     Torsås. 
 

Styrgruppen behandling 2015-08-31 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar förslag till funktionshinderpolitisk 
handlingsplan utifrån tillgänglighet, bemötande och delaktighet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2015-08-18 att inhämta synpunkter 
från Rådet för FunktionsHinderfrågor på att sammankallande för denna styr-
grupp i fortsättningen är ordförande i socialnämnden och att kommun-
styrelsens ordförande representerar kommunstyrelsen. 
 

Styrgruppen föreslår 2015-08-31: 
 
att förslag till Funktionshinderpolitisk handlingsplan överlämnas för yttrande 
     till Kommunala Pensionärsrådet (KPR), nämnder och fastighetsbolag,  
 
att yttrande på handlingsplanen ska lämnas till kommunstyrelsens arbets- 
     utskotts sammanträde 2015-09-29, 
 
att inhämta synpunkter från Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) på att  
     sammankallande för denna styrgrupp i fortsättningen är ordförande i social- 
     nämnden och att kommunstyrelsens ordförande representerar kommun- 
     styrelsen. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 347/15, Handlingsplan, funktionshinderpolitiska 
åtgärder 
 
Arbetsutskottets behandling 2015-11-03 
 
Tekniska nämnden beslutar 2015-09-15 § 62 att nämnden har ingen erinran 
mot förslag till funktionshinderpolitisk handlingsplan. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2015-09-16 § 73 att tillstyrka handlings-
planen. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-09-17 § 135 att godkänna upprättad handlings-
plan. 
 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) / Rådet för FunktionsHinderfrågor 
(RFH) protokoll 2015-09-16 § 54 föreligger. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-10-13 § 103 att avstå från att lämna något 
yttrande avseende handlingsplan, funktionshinderpolitiska åtgärder. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och anta upprättad handlingsplan för funktionshinderspolitiska 
     åtgärder.  
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 348/15 15/KS0204 
Taxor och taxeföreskrifter 2016, Kalmarsundsregionens Ren- 
hållare 
      
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till taxor 2016 för Kalmarsundsregionens Renhållare innebär 
oförändrade taxor med följande undantag: 
 

 Ny taxa för kärl enbart för matavfall från verksamheter, cirka 50 procent av 
normal taxa. 

 Sänkt taxa med 18 procent för underjordsbehållare. 

 Sänkt taxa för tillägg för extratömning av slam inom tio dagar från 257 till 
100 kronor. 

 Specialtaxa för latrin för Oskarshamns kommun tas bort. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta taxor och föreskrifter 2016 för Kalmarsundsregionens 
     Renhållare. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 349/15   15/KS0203  
Delårsrapport 2015, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport avseende perioden 2015-01-01 – 2015-08-31 visar ett överskott 
på 4,0 mkr (förra året 6,4 mkr). Helårsprognosen visar ett överskott på 4,0 mkr 
(7,0 mkr). 
 
Viktigaste avvikelserna från budget år: 
 

 Personalkostnader   +4 mkr 

 Senarelagda avskrivningar MOSA  +7 mkr 

 Räntekostnader   +1 mkr 

 Fördyrning på grund av förseningar i MOSA -3 mkr 

 Förbrukningsinventarier i Oskarshamn -3 mkr 

 Extern kompetens till förprojekteringar med  
mera    -3 mkr 

 
Under perioden har en översyn gjorts av avsättningarna för framtida deponi-
kostnader. Detta har lett till at avsättningarna minskat kraftigt och att det egna 
kapitalet ökat i motsvarande grad (31 mkr). 
 
Delårsrapport för 2015 föreligger från Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 350/15 15/KS0199 
Delårsrapport 2015 för Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till 
samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan 
i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 
beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse 
(direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande organ. 
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör Region- 
förbundets verksamhet ska fullmäktigeförsamlingarna i likhet med årsbokslut, 
även behandla delårsrapport för kommunalförbund utan fullmäktige. 
 
Förbundsstyrelsen har § 107/15 godkänt delårsrapport för perioden 1 januari – 
30 juni 2015 samt beslutat att rapporten sänds till Reginförbundets ägare för 
kännedom. 
 
Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 171 645 kronor, medan 
året är budgeterat till ett nollresultat. Resultatet inkluderar underskott med 
41 714 kronor i resultatenheten Fokus. 
 
Delårsrapport och granskningsrapport för 2015 föreligger från Region-
förbundet i Kalmar län. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsrapport 2015 för Regionförbundet i Kalmar län. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 351/15   15/KS0213 
Delårsrapport 2015, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2015 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås delårsrapport per den 31 augusti. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 
detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av revisionsrapport som 
utarbetats av PwC. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 delårsraporten i allt väsentligt uppfyller lagens krav och god redovisnings-
sed, 

 förbundet, enligt prognosen, kommer att uppnå en ekonomi i balans,  

 delårsrapporten innehåller en uppföljning av förbundets mål för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna instämmer i gjorda bedömningar om 
måluppfyllelser. Enligt uppföljningen beräknas samtliga finansiella mål och 
två av tre verksamhetsmässiga mål att uppfyllas. 

 delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda 
den som underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten. 

 
Utifrån den översiktliga granskningen gör PwC följande bedömning: 
 

 delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt, 

 möjligheter att nå de finansiella mål som förbundet fastställt. Enligt 
prognos uppfylls båda de finansiella målen, 

 möjligheter att nå de verksamhetsmål som förbundet fastställt. Enligt 
prognosen uppfylls två av tre verksamhetsmässiga mål. Det mål som inte 
uppnås avser att hålla anspänningstiden vid larm inom fem minuter på 
samtliga stationer. När mätningen genomfördes var det endast stationen i 
Vissefjärda som inte uppfyllde målet.  

 

Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 351/15, Delårsrapport 2015, Räddningstjänst-
förbundet Emmaboda - Torsås 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2015 för Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
    Torsås. 
 -----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 352/15   15/KS0218 
Revidering ägardirektiv, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Reviderat ägardirektiv föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
Ändring gäller punkt 1. Uppgifter/ändamål där texten blir ”Förbundet tillhandahåller 
tjänsten för säkerhetssamordning för medlemskommunerna”. 
 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
godkänner 2015-09-07 ändringen i ägardirektivet. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderat ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
    Torsås. 
 -----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 353/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Ekonomer och IT-chef. 

 Månadsstatistik Arbetsförmedlingen – September 2015. 

 SFI möte med Joachim Håkansson, Kalmarsunds Gymnasieförbund. 

 Information om bland annat skolbyggnationen 18 november 2015 i Folkets 
hus. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 354/12    15/KS0235 
Representant i Torsås Företagscentrums (TFC) styrelse 
 
Ärendebeskrivning 
 
I Torsås Företagscentrums styrelse har före detta kommunchef Jan Darrell 
ingått. Jan Darrell har avslutat sin anställning och som ny kommunchef är 
Håkan Petersson. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse kommunchef Håkan Petersson att representera Torsås kommun i  
     styrelsen för Torsås Företagscentrum (TFC). 

-----        

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 355/15   15/KS0003  
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Länsstyrelsen i Kalmar län, Politikerdialog, 2015-11-25, Kalmar. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Henrik Nilsson Bokor, S medverkar vid Politikerdialog  
     2015-11-25 i Kalmar, 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad kurs/konferens. 
----- 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 356/15   15/KS0238  
Korrespondensgymnasiets fortlevnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
I hemställan till Utbildningsdepartementet yrkar Torsås kommun på tillägg i 
gymnasieförordningen alternativt förändring av nu gällande förordningstext.  
 
Båda alternativen innebär att Torsås kommun blir huvudman för utbildningen 
och att samarbetet med Hermods avslutas. 

 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 2015-11-10 § 111 besluta att 
förslag till hemställan skickas till Utbildningsdepartementet för behandling.  

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att förslag till hemställan skickas till Utbildningsdepartementet för behandling.  
----- 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 357/15   15/KS0239  
Gullabo skola 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-05-28 § 73: 
 
att anta utredarnas förslag 3 som sitt, vilket innebär en långsiktig satsning 
genom upprustning och anpassning av lokaler och utemiljöer till förskola, F-3 
och fritids i Gullabo, 
 
att elever från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4 – 6 börjar i Ekback-
skolan i Torsås från och med höstterminen 2015, 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt samverka och 
implementera detta beslut hos personal, föräldrar, elever samt att därvid 
organisera verksamheten för kommande läsår enligt detta beslut, 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna till att profilera 
hela verksamheten i Gullabo, från förskola till årskurs 3, utifrån perspektivet 
natur och miljö. 
 
En laglighetsprövning enligt kommunallagen med yrkan om inhibition har 
inkommit till Förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten har 2015-06-15 
beslutat att yrkandet om inhibition ska bifallas. 
Även en överklagan av beslut med begäran om inhibition har inkommit till 
bildningsförvaltningen och vidarebefordras till Förvaltningsrätten i Växjö för 
vidare hantering. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-06-16 § 86 att verkställighet inte får ske innan 
beslut vunnit laga kraft. 
 
Förvaltningsrättens avgörande 2015-11-10; Förvaltningsrätten bifaller över-
klagandet och upphäver bildningsnämndens beslut 2015-05-28 § 73 att elever 
från Gullabos upptagningsområde i årskurs 4 – 6 börjar i Ekbackskolan i 
Torsås från och med höstterminen 2015. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna bildningsnämndens beredning inklusive utredning 2015-05-05 till  
     kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.   
----- 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
 


