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Plats och tid Kommunledningskontoret i Torsås 2015-12-01, 08.00 – 11.30    

 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Susanne Rosén, S tjänstgörande ersättare för Roland Swedestam, S 
 Mona Magnusson, M 
 Christofer Johansson, C       
 Martin Kirchberg, SD   
   
 Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef   
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare 
 Anders Mårtensson, Garpens Vänner § 358 
  Conny Kalmteg, Garpens Vänner § 358 
 Martin Storm, samhällsbyggnadschef § 366 - 367 
  
   
   
   
    
Utses att justera Susanne Rosén, S 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2015-12-02  
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 358 - 388                               
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   ..............................................................................................................     
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   ..................................................................................................................................................................    
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 358 - 388    
 
§ 358 Information från Garpens Vänner 
§ 359 Uppföljning beslut samt avslutade ärende, 2015-12-01 
§ 360 Förfrågan om markköp, del av Torsås 9:1 
§ 361 Köpeavtal, Binnaretorp 1:5 del av 
§ 362 Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över 
 nämnder och bolag 
§ 363 Redovisning av beviljade distansarbete i hemmet 
§ 364 Bilar undantagna från märkning på grund av sekretess 
§ 365 Förfrågan om markköp, del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 318” 
§ 366 Åtgärdsprogram för Olssonska gården 
§ 367 Åtgärdsplan till VA-planen 
§ 368 Regeringens ändringsbudget för att klara ökade kostnader för  
 flyktingmottagning 2015 
§ 369 Handlingsplan 2016 för ekonomisk hållbarhet 2016, socialnämnden 
§ 370 Ej verkställda beslut kvartal 3, 2015 
§ 371 Tillsynsavgifter alkohol, tobak, receptfria läkemedel 2016 
§ 372 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd 2016 
§ 373 Samverkan inom IT-området  
§ 374 Tekniknod 
§ 375 Gemensam strategi avseende fiberuppkoppling 
§ 376 Bredbandsstrategi 
§ 377 Investeringar inom vattenområdet, närmaste fem åren 
§ 378 Regional biogasstrategi 
§ 379 Redovisning delgivningsärende 
§ 380 Hyra externa lokaler, bildningsnämnden,  
 Delgivningsärende, Hyreskontrakt Allfargatan, socialnämnden 
§ 381 Delgivningsärende, Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) –  
 Läsårsrapport 2014/2015 
§ 382 Delgivningsärende, Antagning och fortsatt verksamhet för Stage4you  
 Academy 
§ 383 Kurser/konferenser 
§ 384 Kommunledningen informerar 
§ 385 Delårsbokslut 2015, Torsås Bostads AB 
§ 386 Delårsbokslut 2015, Torsås Fastighets AB 
§ 387 Långsiktiga boendelösningar, ensamkommande barn 
§ 388 Stormen Gorm 
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AU § 358/15   15/KS00243 
Information från Garpens Vänner 
  
Ärendebeskrivning  
 
Anders Mårtensson och Conny Kalmteg informerar om händelser under året 
2015 och pågående händelser 2016 ute på Garpen. 
 

2015 
 

 Ny elkabel. 

 Kommunalt vatten. 

 Byggt nytt kök, installerat värmepump. 

 Underhåll taken. 

 Förbränningstoalett. 

 Nytt plank östra sidan. 

 Nya ytterdörrar. 

 Tvättmaskin installeras. 

 Bruksbåt Siri II. 

 Norra bryggan renoverad. 

 Återställt bersån. 
 

2016 
 

 Rekrytering av nytt värdpar. 

 Rekrytering av nya båtförare. 

 Ersättning av båten Kronan. 

 Värmepump konferensrum. 

 Renovering fönster. 

 Byte panel verktygsbod. 

 Fasad tegelhuset. 
 

Arbetsutskottet beslutar:  
 
att notera informationen från Garpens Vänner. 
-----  
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AU § 359/15 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 2015-12-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2015-12-01. 
-----  
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AU § 360/15 
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 2015-09-08: 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att upprätta ett förslag på vilket område 
     som kan försäljas till Börje och Margaretha Larsson. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 360/15, Förfrågan om markköp, del av Torsås 9:1 
 
Arbetsutskottets behandling 2015-12-01 
 
Samhällsbyggnadschefen Martin Storms bedömning: 
 
Det aktuella området är inte planlagt. Översiktsplanen anger pågående 
markanvändning. Infart till Torsås 2:4 sker lämpligast inom det nu aktuella 
området. 
 
Området närmast Torsåsån bör även i framtiden vara i kommunens ägo då 
flera vattenvårdsprojekt planeras i anslutning till ån samt att framtida 
rensnings- och gallringsarbeten bör kunna ske på kommunens mark. 
 
För att ge möjlighet till angöring från norr bör ett servitut säkras för 
arbetsmaskiner och transportfordon om arbeten i eller längs Torsåsån blir 
aktuellt i framtiden. 
 
Ett förslag till avgränsning av området är bilagt och området är cirka 3 580 
kvm. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att försälja enligt förslag, cirka 3 580 kvm av Torsås 9:1 till Börje och 
     Margaretha Larsson till en kostnad av 10 kronor per kvadratmeter plus 
     avstyckningskostnad/fastighetsreglering,  
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan  
     Petersson underteckna köpeavtalet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 361/15 
AU § 322/15 
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 beslutar 2015-11-03: 
 
att uppdra åt kommunchefen att slutföra köpet av markområdet kring Gullabo 
     vattenverk med ägaren till fastigheten Binnaretorp 1:5.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-12-01: 
 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar upprätta avtal med ägaren till 
fastigheten Binnaretorp 1:5.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprättat avtal med ägaren till fastigheten Binnaretorp 1:5.  
----- 
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AU § 362/15   15/KS0225 
Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt 
över nämnder och bolag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över nämnder och bolag. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna beslutade revisionsplanen.  
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt regleras i kommunallagen kapitel 6 1-3§§. 
Kommunstyrelsen har till uppgift att överblicka hela den kommunala 
förvaltningen. Enligt kommunallagen ska styrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas 
och företagens verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan 
ha inverkan på kommunens ekonomiska ställning samt hos kommun-
fullmäktige göra de framställningar som behövs. Styrelsen får från övriga 
nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver för att 
fullgöra sitt uppdrag. 
 
Revisionsfråga: 
Utövar kommunstyrelsen en ändamålsenligt uppsiktsplikt över nämnder och 
bolag? 

 
Revisionell bedömning 

 Bedömer att kommunstyrelsen endast till delar utövar en ändamålsenlig 
uppsikt av nämndernas och bolagens verksamhet. 

 Anser att kommunstyrelsen i större utsträckning borde reagera på den 
information som ges från nämnderna. I protokollen saknas ofta 
kommunstyrelsens övervägande, såväl vid konstaterade avvikelser som vid 
bristfälliga förklaringar och analyser. 

 Bedömer att underlagen för att följa upp och analysera nämndernas mål 
och kvalité behöver utvecklas. 

 Bedömer att det finns rutiner för att löpande ha uppsikt över den 
ekonomiska utvecklingen, men att rapporteringen kan utvecklas genom 
tydligare kopplingar och analys avseende innebörden av volymmässiga 
förändringar och andra kostnadsdrivande faktorer. 

 Bedömer att det centrala resursfördelningssystem som kommer att 
tillämpas från och med är 2016 bidrar till ökad transparens och en 
utveckling av ekonomistyrningen. 

 Anser att det för investeringsverksamheten behöver skapas rutiner och 
anvisningar som ger ett underlag för att systematiskt följa större 
investeringsprojekts utveckling under projekttiden till färdigställande. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 362/15, Revisionsrapport - Granskning av 
kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag 
  

 Bedömer att tillämpad styrmodell ger en tydlighet för de övergripande 
processerna. Det är i sammanhanget en brist att bolagen inte fullt ut har 
implementerats i styrmodellen. 

 Bedömer att ägardirektiven i bolagen behöver ses över. 

 Konstaterar att kommunstyrelsen behöver upprätta en rutin för att i 
enlighet med kommunallagen pröva om bolagens verksamhet bedrivits 
enligt ändamålet och de kommunalrättsliga principerna. 

 Bedömer att det finns bra rutiner för att redovisa beredningsläget och 
verkställighet av kommunfullmäktige och kommunstyrelsens fattade beslut, 
samt beredningsläget för motioner och medborgarförslag. Det finns rutiner 
för att följa upp statusen på arbetet med internkontrollplaner. 

 Bedömer att kommunstyrelsen skapat rutiner för att löpande följa den 
ekonomiska utvecklingen, men att rutinerna för att utöva uppsikt över mål- 
uppfyllelse och verksamheternas kvalité behöver utvecklas. 

 Anser att kommunstyrelsen i större utsträckning borde reagera på den 
informations som ges från nämnderna, alternativt öka spårbarheten i 
protokollen avseende vilka övervägande kommunstyrelsen gör. 

 Bedömer att det finns ett utrymme för kommunstyrelsen är aktiv i 
prioriteringar inom det finansiella området. Detsamma gäller även den 
löpande uppföljningen. 

 Anser att uppsikten skulle stärkas av att hela kommunstyrelsen i större 
utsträckning, i särskilt kritiska frågor, får möta nämndpresidium, eller i 
förekommande fall bolagsrepresentanter. 

 Bedömer att kommunstyrelsens roll avseende uppsiktsplikten är tydlig. 
Kommunstyrelsen bör dock säkerställa att möten för dialog och 
information sker i tillräcklig omfattning med nämndernas representanter. 

 
Rekommendationer 

 Rekommenderar kommunstyrelsen att överväga att lyfta styrprinciperna till 
ett separat dokument som efter beredning underställs kommunfullmäktige 
för beslut. 

 Rekommenderar att i bolagets ägardirektiv ställa krav på att bolaget i sin 
förvaltningsberättelse redovisar hur man tillgodosett ändamålet och att 
verksamheten bedrivits enligt de kommunalrättsliga principerna. 
Rekommenderar även att genomföra riskanalyser av bolagens verksamhet 
och ekonomi. Regelbundet ser over de ekonomiska målen samt i övrigt 
ägardirektivens utformning och tillämpning. 

 För en stärkt uppsikt över bolagen rekommenderas att överväga möjlig-
heten att tillämpa samma ekonomi- och personalsystem i kommun-
koncernen. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 362/15, Revisionsrapport - Granskning av 
kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag 
 
Svar önskas från kommunstyrelsen senast 2016-01-22 med redogörelse för 
åtgärder med anledning av rapporten. 
 

Arbetsutskottet beslutar:  
 
att uppdra åt kommunchefen att tillskriva revisionen om uppskov på svarstiden 
     samt 
 
att upprätta ett svar med redogörelse för åtgärder, med anledning av rapporten. 
-----  
Sändlista  
Kommunchefen 
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AU § 363/15 
PU § 51/15 
AU § 298/15   15/KS0201 
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 2015-09-29: 
 
att uppdra åt personalutskottet att till arbetsutskottet redovisa samtliga 
     anställda i Torsås kommun som beviljats distansarbete i hemmet. 
 

Personalutskottets behandling 2015-11-10 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-05-28 § 131 att godkänna riktlinjer vid 
distansarbete. 
 
Personalutskottet beslutar om distansarbete och avgör i varje enskilt fall om-
fattningen av distansarbetet utifrån inlämnad blankett från förvaltningschefen. 
 
Personalutskottet beslutar 2015-03-10 § 17 att bjuda in Johanna Fors för en 
utvärdering av distansarbetet vid Korrespondensgymnasiet. 
 
Johanna Fors redovisar utvärderingen av distansarbetet vid Korrespondens-
gymnasiet. 
 
Vid genomgång av personalutskottets beslut finns det ingen som är beviljad 
distansarbete i hemmet förutom anställda inom Korrespondensgymnasiet. 
 

Personalutskottet beslutar 2015-11-10: 
 
att informera förvaltningscheferna att distansarbete i hemmet ska godkännas av 
     personalutskottet utifrån godkänd upprättad blankett, 
 
att godkänna Johanna Fors utvärdering av distansarbetet vid Korrespondens- 
     gymnasiet, 
Fortsättning 
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Fortsättning § 363/15, Redovisning av beviljade distansarbete i 
hemmet 
 
att redovisa ledamöterna i arbetsutskottet att det finns ingen som är beviljad  
     distansarbete i hemmet förutom anställa inom Korrespondensgymnasiet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-12-01 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Christofer Johansson, C yrkar att 
personalutskottet uppdras att ser över tjänstemännens uttag av kvalificerad 
övertid samt påtalar för förvaltningscheferna att det inte är tillåtet att arbeta på 
distans utan beslut i personalutskottet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutar 
enligt Mona Magnussons, M med fleras yrkande. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att personalutskottet uppdras att ser över tjänstemännens uttag av kvalificerad 
     övertid samt påtalar för förvaltningscheferna att det inte är tillåtet att arbeta 
     på distans utan beslut i personalutskottet, 
 
att notera redovisningen, att det finns ingen som är beviljad distansarbete i 
     hemmet förutom anställa inom Korrespondensgymnasiet. 
-----  
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AU § 364/15   15/KS0093 
Bilar undantagna från märkning på grund av sekretess 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att kommunfullmäktige 2015-10-05 § 121 beslutar att bifalla 
motionen – Märkning av Torsås kommuns bilpark får ekonomichefen i 
uppdrag att tydliggöra vilka fordons som ska undantas från märkning på grund 
av sekretess. 
 
Enligt ekonomichef Kent Frost är följande fordon undantagna: 
 

 Individ- och familjeomsorgens bil 

 Omsorgspedagogens (missbruk) bil 

 Biståndshandläggarnas bil 

 Sydostjourens bil 

 Integrations enhetens två bilar. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att notera redovisningen av de bilar som undantas från märkning på grund av 
     sekretess. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 365/15 
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 2015-09-29: 
 
att ledamöterna besöker platsen, därefter återkommer ärendet i arbetsutskottet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 365/15, Förfrågan om markköp, del av Torsås 2:42 
”Lindhagen 318” 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att avstå från att försälja del av Torsås 2:42 ”Lindhagen 218” med motivering 
     att det i framtid kan bli svårighet att lösa tillgängligheten i området. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 366/15 15/KS0025 
Åtgärdsprogram för Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret har låtit Kalmar länsmuseum göra en inventering av 
nödvändiga åtgärder såväl exteriört som interiört för Olssonska gårdens 
samtliga byggnader. En uppskattning av kostnaderna har gjorts av Atrio 
Arkitekter. 
 
Åtgärderna omfattar över 170 punkter av varierande karaktär – allt från byte av 
stammar för vatten och avlopp till årligt återkommande underhållsåtgärder och 
berör alla sju byggnader på gården. Övriga åtgärder som är väsentliga för 
nyttjandet av gården är tillgängligheten för funktionsnedsatta och möjligheten 
att använda andra våningen i bostadshuset. Sammanlagt beräknas åtgärderna 
kosta cirka 2 200 000 kr.  
 

Prioritet 1 

I gruppen av högprioriterade åtgärder återfinns akuta åtgärder som byte av 
rötskadade partier, reparation av avlopp, lagning av tak, mm. Men också 
diverse målningsarbeten samt utredning av detaljerade åtgärder för utbyte av 
vatten- och avloppstammar, el och takavvattning. 
 
Dessa åtgärder bör påbörjas så snart som möjligt, speciellt de akuta åtgärderna 
samt påbörja utredning av stambyten. Kostnaderna för dessa åtgärder har 
beräknats till cirka 200 000 kr. 
 

Prioritet 2 

Inom denna grupp återfinns ett flertal större reparationsarbeten som 
exempelvis omläggning av tak samt utbyte av vatten- och avlopp och el i 
affärshuset. Kostnaderna har beräknats till cirka 1 100 000 kr. 
 

Prioritet 3 

Som sista prioritet finns i huvudsak ommålning samt interiöra reparations- och 
underhållsarbeten på bostadshuset. Sammanlagt beräknas kostnaderna till cirka 
600 000 kr. 
 
Med hänsyn till att samtliga byggnader är byggnadsminnesförklarade 
tillkommer kostnader för antikvarisk kontroll på cirka 150 000 kr. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 366/15, Åtgärdsprogram för Olssonska gården 
 

Tillgänglighet 

Enligt plan- och bygglagen ska lokaler dit allmänheten har tillträde vara 
anpassade för människor med funktionsnedsättning. Det innebär att 
byggnaderna ska tillgänglighetsanpassas där så är möjligt med hänsyn till de 
praktiska och ekonomiska omständigheterna. En utredning av vilka lokaler 
som kan tillgänglighetsanpassas och hur det ska ske bör genomföras.  
 
Tillgängligheten till bostadshuset bedöms vara mest angeläget och har lösts 
provisoriskt med hjälp av en ramp. Denna klarar dock inte de krav som ställs 
på lutningar. En mer permanent lösning med en inbyggd ramp i anslutning till 
huset verkar vara möjligt att genomföra. Med hänsyn till hur gården används är 
denna åtgärd högt prioriterad. Kostnaderna för denna har inte beräknats men 
kan uppskattas till cirka 100 000 kr. 
 
Om, och i så fall hur, de övriga byggnaderna ska tillgänglighetsanpassas bör 
utredas av en tillgänglighetskonsult i samråd med antikvarisk expertis. 
Kostnaderna för denna utredning beräknas till cirka 50 000 kr. 
 
Kraven på utrymningsvägar begränsar nyttjandet av andra våningen i bostads-
huset. En utvändig brandtrappa har tidigare diskuterats. Utformningen av 
denna är viktig med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde. Kostnaden 
för en utvändig utrymningstrappa uppskattas till cirka 55 000 kr och finns med 
i Länsstyrelsens bedömning som prioritet tre. 
 

Kostnadsfördelning 

 
Med hänsyn till arbetenas art och angelägenhet kan dessa fördelas över 
flera år. Kalmar Länsmuseum har gjort ett förslag til l fördelning av 
åtgärderna. Tabellen har kompletterats med övriga åtgärder.  
 

Prioritet År 1 År 2 År 3 År 4 
1 200 000 kr    

2 60 000 kr 710 000 kr 320 000 kr 10 000 kr 

3  200 000 kr 300 000 kr 100 000 kr 

Antikvarisk 
kontroll 

25 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 25 000 kr 

Tillgänglighet 150 000 kr    

Summa 435 000 kr 960 000 kr 670 000 kr 135 000 kr 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 366/15, Åtgärdsprogram för Olssonska gården 
 
Finansiering 
 
Det finns möjligheter att söka bidrag från Länsstyrelsen för att ta t illvara 
och vårda värdefulla byggnader i form av hembygdsgårdar. Med hembygds-
gård menas en eller flera byggnader som är öppna för allmänheten och som 
har ett historiskt värde och en social funktion för samhället . Kommuner, 
föreningar eller andra organisationer kan söka stödet. 
 
Stöd kan fås för: 

 att restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive 
tillhörande byggnader 

 att bygga en ny anläggning i anslutning i hembygdsgården för service 
till besökare 

 köp eller avbetalningsköp av nytt eller återanvänt material och ny fast 
inredning 

 konsulttjänster för att planera och genomföra investeringen 
 

Investeringen ska genomföras på landsbygden eller i tätort med högst 3 000 
invånare. Bidraget ska sökas innan åtgärderna är påbörjade och bidraget betalas 
ut i efterskott efter en ansökan. 
 

Organisation 

För att kunna genomföra renoveringsarbetena behövs en byggprojektledare 
som överblickar åtgärderna över flera år, samordnar arbetena, håller i 
kontakten med Länsstyrelsen och antikvariska kontrollanter, ansöker om 
bidrag, med mera. 
 
Kostanden för en byggprojektledare uppskattas till cirka 200 000 kr per år. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad åtgärdsplan, 
 
att överlämna till budgetberedningen förslag på att avsätta i investe rings- 
     budgeten enligt följande: 

      2017: 635 000 kr 
      2018: 1 160 000 kr 
      2019: 870 000 kr 
      2020: 335 000 kr 
 
Ansöka om bidrag för kulturhistoriskt värdefulla byggnader – hembygdsgårdar. 
----- Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 367/15   15/KS0075 
Åtgärdsplan till VA-planen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt Torsås kommuns översiktsplan och vattendirektivets åtgärdsprogram 
ska kommunen ta fram en plan för VA-hanteringen i hela kommunen. Arbetet 
påbörjades 2011 och finansierades delvis med LOVA-bidrag (lokala vatten-
vårdsprojekt). 
 
Syftet med en VA-plan är att skapa en långsiktigt hållbar dricksvatten-
försörjning och avloppsvattenhantering i hela kommunen. VA-planen ska bidra 
till kommunens tillväxt och utveckling samt skydd av miljön och människors 
hälsa. 
 
Målsättningen är också att skapa en förvaltningsövergripande och 
mellankommunal samsyn kring vatten och avlopp och att ta fram ett stöd för 
framtida beslut inom kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-25 att 
VA-planen ska genomföras som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. VA-
planen har varit föremål för samråd och utställning och är nu på väg att antas 
av kommunfullmäktige. 
 
En särskild åtgärdsplan med specificerade, tidsbestämda och kostnads-
beräknade åtgärder som avses genomföras under de närmaste åren ska tas upp 
i samband med VA-planens antagande. Åtgärdsplanen är tänkt att kunna 
revideras kontinuerligt och efter behov kan nya åtgärder läggas in i planen. De 
åtgärder som inte bedöms rymmas inom översiktsplanens tidsperspektiv på 
cirka tio år tas inte upp i åtgärdsplanen. 
 
Åtgärdsplanen har utarbetats inom samhällsbyggnadsförvaltningen och bygger 
på de förslag till åtgärder som finns i VA-planen. 
 

Arbetsutskottet beslutar:  
 
att skicka förslag till åtgärdsplan till VA-planen på remiss till bygg- och 
     miljönämnden samt tekniska nämnden innan åtgärdsplanen antas av 
     kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista  
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
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AU § 368/15   15/KS0230  
Regeringens ändringsbudget för att klara ökade kostnader för 
flyktingmottagning 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
I regeringens ändringsbudget finns elva miljarder kronor för att klara av de 
ökade kostnaderna för flyktingmottagning 2015. 
 
Fördelning av pengarna baseras på hur stort asylmottagande varje kommun har 
per capita. 
 
För Torsås kommun innebär det 13,2 mnkr, 1 832 kronor per invånare. 
 
Kommunchefen redovisar förslag till fördelning 13,2 mnkr av extra stöd till 
asyl- och flyktingmottagande 2015 – 2016, prop 2015/16:47. 
 

2015 
Socialnämnden;  
Oförutsedda investeringar i integrationsuppdraget 1,8 mnkr 
Kommunstyrelsen; 
Kommunövergripande kostnader, ansvar 1123 1,0 mnkr 
 

2016 
Kommunstyrelsen; 
Reserv volymförändringar i uppdraget                    10,4 mnkr 
 
Christofer Johansson, C och Martin Kirchberg, SD meddelar att de inte 
kommer att ta ställning till några beslut vid dagens sammanträde. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisat förslag till fördelning; 
 

2015 
Socialnämnden;  
Oförutsedda investeringar i integrationsuppdraget 1,8 mnkr 
Kommunstyrelsen; 
Kommunövergripande kostnader, ansvar 1123 1,0 mnkr 
 

2016 
Kommunstyrelsen; 
Reserv volymförändringar i uppdraget                    10,4 mnkr 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 369/15 
KF § 70/15 
KS § 142/15 
AU § 182/15   15/KS0133  
Handlingsplan 2016 för ekonomisk hållbarhet, socialnämnden 

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

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-19:  
 
att bjuda in socialnämndens presidium till kommunstyrelsen 2015-05-26 för en 
     redovisning av socialnämndens beslut 2015-05-12 § 73. 

 
Kommunstyrelsens behandling 2015-05-26 
 
Ordförande i socialnämnden Christina Lönnqvist och 1:e vice ordförande 
Linda Eriksson informerar om att det behövs mer tid för att färdigställa den 
upprättade handlingsplanen innan den tas till kommunfullmäktige för 
redovisning. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-05-26: 
 
att återremittera ärendet till socialnämnden för vidare handläggning av  
     handlingsplanen, med en begränsning av underskottet till 3 mkr. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ärendet gällande socialnämndens handlingsplan utgår från kommun- 
    fullmäktiges sammanträde 2015-06-08 för vidare handläggning i social- 
    nämnden. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 369/15, Handlingsplan 2016 för ekonomisk 
hållbarhet, socialnämnden 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-06-08: 
 
att ärendet gällande socialnämndens handlingsplan utgår från kommun- 
    fullmäktiges sammanträde 2015-06-08 för vidare handläggning i social- 
    nämnden. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-12-01 
 
Socialnämndens prognos för det ekonomiska utfallet 2015 innebär ett 
underskott med 5,0 mkr. 
Socialnämnden planerar för en budget i balans årsskiftet 2016/2017. 
Förutsättningar för detta är att förslaget till kompletteringsbudget 2016 antas 
av kommunfullmäktige samt att de medel som utlovats i samband med den 
riksomfattande migrationsöverenskommelsen 2015-10-23 fördelas till landets 
kommuner. 
 
Planerade åtgärder inom hemtjänstverksamheten: 
 

 Tillgång till platser för särskilt boende. Förnärvarande uppgår kön till 
nio stycken. Uppföljning varje månad vid ordinarie budgetuppföljning. 

 Biståndsbedömning. I oktober 2015 beviljas i genomsnitt 37,2 timmars 
hemtjänst per brukare och månad, riksgenomsnittet 2014 uppgick till 
31,6 timmar per brukare och månad. I Torsås motsvarar en timme per 
brukare och månad cirka 900 000 kronor. Under 2016 är nämndens 
mål att minska antalet beviljade biståndstimmar med i genomsnitt två 
timmar per brukare vilket innebär minskade kostnader med 1,8 mnkr. 
Uppföljning kvartalsvis med redovisning till socialnämnden. 

 Utförande. Enligt de ätningar som utförts finns en förhållandevis hög 
andel kringtid. Av beviljad tid utförs idag cirka 55-56 procent hos 
brukaren, övrig tid klassa som kringtid. Slutrapport redovisas till 
socialnämnden i juni 2016. 

 
I samband med beslut om verksamhetsplanen för 2016 har socialnämnden 
beslutat om att sänka timpriset till 395 kronor från nuvarande 410 kronor 
vilket innebär krav på högre effektivitet i utförandeledet. Fullt ut leder 
detta till kostnadsminskning med cirka 3,3 mkr med nuvarande 
konsumtion av hemtjänst. 
 
Systematiskt arbete med ovanstående åtgärder beräknas leda till minskade 
kostnader inom hemtjänstverksamheten 2016 med 3,6 mnkr, om inget 
oförutsatt händer. Socialnämnden uppnår ekonomisk hållbarhet vid 
årsskiftet 2016/2017. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 369/15, Handlingsplan 2016 för ekonomisk 
hållbarhet, socialnämnden 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
att godkänna socialnämndens handlingsplan 2016 för ekonomisk hållbarhet. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 370/15   15/KS0126 
Icke verkställda beslut kvartal 3, 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:   11 
 

Kön Beslut – Verkställt Dag
ar 

Typ av bistånd 

Man 20140929 - 365 SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Kvinna 20131002 - 334 SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Kvinna 20141219 - 20150915 271 Familjeresurs – resursbrist 

Kvinna 20150309 - 20150921 196 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 
(lägenhet) 

Man 20150301 -  213 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 
(lägenhet) 

Kvinna 20150301 - 213 LSS Brist särskild service och bostad 
saknas ledig bostad 

Man 20150316 -  198 LSS Avlösarservice i hemmet – Familjen 
avböjt erbjudande. Saknas lämplig 
person 

Man 20150424 – 20150729 97 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 

Kvinna 20150609 – 20150929 113 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 

Man 20150622 -  101 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 

Kvinna 20150619 -  104 SoL Särskilt boende brist på ledig plats 

   
Antal dagar från beslut till rapportering (30/9): 1 995 
Antal män: 5 
Antal kvinnor 6 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 370/15, Icke verkställda beslut kvartal 3, 2015  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 3, 2015. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 371/15 15/KS0129 
Tillsynsavgifter alkohol, tobak, receptfria läkemedel 2016 
      
Ärendebeskrivning 
 
I samband med nytt prisbasbelopp för år 2016 (44 300 kronor) kommer 
tillsynsavgifterna för alkohol, tobak och receptfria läkemedel att ändras utifrån 
av kommunfullmäktiges tidigare fastställda procentsatser av aktuellt basbelopp. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta taxa för tillsynsavgifter alkohol, tobak, receptfria läkemedel 2016. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 372/15   15/KS0233 
Ansökan verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) omfattar Kalmar, Nybro, 
Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. 
 
BOJ är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor och kunnigare 
brottsoffer och vittnen. Brottsofferjouren utgör ett komplement till de 
myndigheter som har ett uttalat ansvar att stödja brottsoffer. 
 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar enligt 5:11 SoL och EU direktiv 
från 2012-10-04  ge stöd till brottsoffer och deras anhöriga där det bedöms 
finnas ett behov. BOJ:s verksamhet gör att kommunen kan leva upp till detta 
åtagande enligt SoL och de mänskliga rättigheterna. 
 
I dagsläget har BOJ i södra Kalmar län tio (10) aktiva stödpersoner och tolv 
(12) vittnesstöd som arbetar helt ideellt. De ger sin tid och sitt engagemang för 
att på bästa sätt stödja brottsoffer och vittnen. Jourens samarbete med polis 
och tingsrätt fungerar utmärkt. 
 
Brottsofferjouren i södra Kalmar län ansöker om verksamhetsbidrag från 
Torsås kommun med 20 859 kronor för 2016. 
 
Verksamhetsberättelse och statistik för 2014 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd för 2016 med 13 000 kronor. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 373/15 
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:  
 

ning  

 

 

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

jobb  

 
 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 373/15, Samverkan inom IT-området  
 
Arbetsutskottet beslutar 2015-09-29: 
 
att ärendet gällande IT-kostnaderna återkommer i arbetsutskottet.  

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avsluta ärendet gällande samverkan inom IT-området med hänvisning till  
    att en ny IT-chef ska anställas.  
-----  
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AU § 374/15 
AU § 320/14 
AU § 297/14 
AU § 238/14   14/KS0181 
Tekniknod 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S efterhör vad som hänt efter mötet 2014-02-05 med 
Emmaboda, Nybro och Kalmar kommun gällande Tekniknod. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att presidierna i Emmaboda, Nybro och Kalmar 
kommun bjuds in till ett möte för ett ställningstagande gällande Tekniknod. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-02: 
 
att bjuda in presidierna i Emmaboda, Nybro och Kalmar kommun till ett möte  
     för ett ställningstagande gällande Tekniknod. 
  

Arbetsutskottet behandling 2014-11-07 
 
Helena Nilsson från Regionförbundet i Kalmar län informerar om gemen-
samma stödstrukturer för innovation och förnyelse i Kalmar läns näringsliv, 
innefattande Tekniknod med säte i Torsås. 
 
Diskuterades långsiktigheten för ett bevarande av Tekniknoden i Torsås. 
 
Förslag på en finansieringsmodell kommer att arbetas fram 2014-11-14. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04: 
 
att notera informationen samt att ärendet återkommer i arbetsutskottet  
    2014-11-18 och i kommunstyrelsen 2014-11-25. 
 

Arbetsutskottet behandling 2014-11-18 
 
Kommunchefen informerar om att förslag på finansieringsmodell är inte klart 
utan Helena Nilsson från Regionförbundet återkommer så fort förslaget är 
framtaget. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 31 av 49   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 374/14, Tekniknod 
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avsluta ärendet med hänvisning till att ett nytt avtal är tecknat med IUC. 
-----  

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 av 49   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 375/15 
AU § 163/14   14/KS0114  
Gemensam strategi avseende fiberuppkoppling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-05-14 § 62 att föreslår 
kommunstyrelsen besluta om att en kommungemensam strategi avseende 
fiberuppkoppling och upphandling av fiberuppkoppling fastställs. 
 
En gemensam länsupphandling pågår för införande under hösten. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att avvakta med ärendet, tills den gemensamma länsupphandlingen är klar. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avsluta ärendet gällande gemensam strategi avseende fiberuppkoppling med  
     hänvisning till, att ett samverkasansavtal är tecknat med Telia Sonera. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden  
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AU § 376/15 
AU § 326/14 
AU § 176/14 
AU § 53/14 
AU § 396/13 
AU § 310/13   13/KS0156  
Bredbandsstrategi    
 
Ärendebeskrivning 
 
Curt Tyrberg redovisar upprättat dokument som syftar till att vara ett program 
för den framtida utvecklingen av bredbandsinfrastrukturen i Torsås kommun. 
 
Detta dokument beskrivs på en övergripande nivå, en långsiktig strategi för 
utbyggnad av fibernät i Torsås. 
 
Vid genomgång av dokumentet Bredband i Torsås framkom några mindre 
justeringar som ska åtgärdas. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-01: 
 
att inhämta synpunkter på dokumentet Bredband i Torsås från partigrupperna, 
 
att eventuella synpunkter ska vara kommunkansliet tillhanda senast  
     2013-11-15.  
 

Arbetsutskottet behandling 2013-12-03 
 
Inga synpunkter har inkommit från partigrupperna gällande dokumentet Bred-
bandsstrategi i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03: 
 
att inhämta synpunkter från centrala ledningsgruppen på dokumentet Bred- 
      bandsstrategi i Torsås kommun, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2014-02-11. 
 

Arbetsutskottet behandling 2014-02-11 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar en sammanställning över synpunkter på 
förslaget till Bredbandsstrategi och IT-infrastrukturprogram. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 376/14, Bredbandstrategi 
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-02-11: 
 
att återremittera strategin till centrala ledningsgruppen, för omarbetning  
     utifrån inkomna synpunkter.   
 

Arbetsutskottets behandling 2014-06-02 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på reviderad bredbandstrategi för 
Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta en förstudie i ärendet, 
 
att finansiering sker med återstående medel från kommunstyrelsens 
     verksamhet för bredband. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18: 
 
att invänta utredningen på huvudfrågan, Hur gör Torsås kommun? 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avsluta ärendet avseende bredbandsstrategi med hänvisning till, att ett 
     samverkasansavtal är tecknat med Telia Sonera. 
-----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 35 av 49   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 377/15 
KS § 129/14 14/KS0113 
Investeringar inom vattenområdet, närmaste fem åren 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrgruppens ledamöter i Kalmarsundskommissionen får i uppdrag att göra en 
bruttolista över alla investeringar inom vattenområdet som är planerat under de 
närmaste fem åren (programperioden).  
 
Man ska räkna med rena vatteninvesteringar som reningsverk, men även åt-
gärder som minskar näringsläckage inom till exempel jordbruket. Listan ska 
vara klar innan semestern. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-05-20: 
 
att inhämta synpunkter för berörda förvaltningar samt övriga organisationer. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-12-01 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar en sammanställning daterad 
2014-08-04 de åtgärder som planeras de kommande fem åren. Åtgärderna är 
dels investeringar i reningsverk och dagvattensystem, dels åtgärder som avser 
minska näringsläckaget till vattendragen. 
 
För LRF:s räkning, svar från Magnus Svensson: 
 
Vad det gäller Kalmarsundskommissionens frågeställningar så kan vi ifrån 
LRFs sida mest gissa vad det gäller de planerade investeringarna, vi vet inte de 
enskilda markägarnas planer. 
 

Det finns ett stort intresse rent allmänt av dessa frågor och där kan säkert KSK 
hjälpa till och öka intresset. Fram till något år sedan har tyvärr markägare näst 
intill blivit bannlysta när man tänkte vatten och dräneringar. Detta lever kvar 
och bromsar investeringsviljan, för många markägare tror fortfarande att det är 
olagligt eller byråkratiskt att göra vatteninvesteringar.  
 
Nu har det ju visat sig vara tvärtom och en miljöåtgärd att dränera, här kan 
KSK hjälpa till för att få fart på markinvesteringar. Samtidigt vet vi att en hel 
del ny investeringar samt underhållsinvesteringar löpande redan görs. Ofta kan 
man göra dessa på ett för miljön bättre sätt eller annan utformning än de 
traditionella och här behövs framförallt information, men också projekterings-
hjälp samt initialt hjälpfinansiering.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 377/15, Investeringar inom vattenområdet, 
närmaste fem åren 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen från samhällsbyggnadschefen och Magnus Svensson, 
     LRF avseende investeringar inom vattenområdet, närmaste fem åren. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 378/15 
AU § 171/14   14/KS0117 
Regional biogasstrategi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionala strategin för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs 
län, åtgärder 2014-2017 med utblick till 2020 sammanfaller med kommun-
styrelsens verksamhetsplan för 2014. 
 
I dokumentet regional strategi för biogas till fordon för Kalmar län finns bland 
annat två mål: 
 

 att stötta lantbrukare inom området Blekinge-Torsås-Södra Möre med 
kompetensutveckling genom LRF:s projekt GAFE (Goda affärer på 
förnybar energi). Erfarenhetsutbyte och samverkan i hela värdekedjan. 

 att sammanföra investerare med potentiella kunder + ta fram lämpliga 
affärsmodeller för att nå målet om ett tankställe i varje kommun. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att inhämta en redovisning från LRF gällande projektet GAFE (Goda affärer 
     på förnybar energi)., 
 
att ställa sig positiva till strategin gällande att skapa ett tankställe i varje 
     kommun. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-12-01 
 
För LRF:s räkning, svar från Magnus Svensson: 
 
Vad det gäller den regionala biogasstrategin så finns det en grupp lantbrukare 
som har betalat en konsult för att utreda biogasproduktion, själva eller 
tillsammans med Karlskrona kommun.  
Denna utredning ska vara klar nu i höst och en i gruppen ska ta kontakt med 
konsulten för att få den utlovade utredningen.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att efterhöra med Magnus Svensson om kommunstyrelsen kan få ta del av den 
     utredning, som gjorts gällande biogasproduktion. 
-----  
Sändlista 
Magnus Svensson, LRF 
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AU § 379/15   15/KS0002  
Redovisning delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Skrivelse gällande ”Låt Lärvux vara kvar i Torsås”. 

 Sveriges kommuner och landsting, Överenskommelse om att stärka 
jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. 

 Styrelsen för Vuxenutbildningen i Kalmar, Mörbylånga och Torsås, 
protokoll 2015-09-25. 

 Befolkningsutveckling 3:e kvartalet 2015. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, och noterar redovisad delgivning. 
----- 
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AU § 380/15   15/KS0063  
Hyra externa lokaler, bildningsnämnden 
Delgivningsärende, externa hyreskontrakt - Integrationsenheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av ökat antal barn i förskoleverksamheten behöver förskolan 
under perioden 2016-01-01 – 2016-06-30 hyra två rum på Stage4you för att 
kunna placera 5-årsgruppen Grodan med ett trettiotal barn. 
Aktuell area är 170 kvadratmeter.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-10-20 § 275 att delegera till socialnämnden att  
verkställa beslut gällande tecknande av hyreskontrakt för lägenheter avseende 
stödboende till ensamkommande barn/ungdomar samt att verkställt beslut ska 
delges kommunstyrelsen. 
 
Socialförvaltningen har 2015-11-02 tecknat hyreskontrakt med VM Fastigheter 
från och med 2015-11-01 och tillsvidare avseende en tre-rumslägenhet på 
Allfargatan 20 i Torsås. Hyreskontraktet avser integrationsenheten. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2015-11-12 § 149 att delge kommun-
styrelsen undertecknat hyreskontrakt mellan VM Fastigheter och Torsås 
kommun (integrationsenheten), gällande en tre-rumslägenhet på Allfargatan 20, 
Torsås. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna att bildningsnämnden hyr två rum på Stage4you för att kunna 
     placera 5-årsgruppen Grodan med ett trettiotal barn, 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisat hyreskontrakt mellan 
     VM Fastigheter och Torsås kommun (integrationsenheten), gällande en tre- 
     rumslägenhet på Allfargatan 20, Torsås. 
----- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
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AU § 381/15   15/KS0056  
Delgivningsärende, Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) – 
Läsårsrapport 2014/2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbund har i uppdrag från sina medlemskommuner att 
administrera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) enligt Skollagen (SFS 
2010:800) om ”Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar”. 
 
Återrapportering ges i form av en läsårsrapport till styrelsen en gång per år. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in Leliis B-Wahlberg, Kalmarsunds Gymnasieförbund för en 
     information av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) – Läsårsrapport  
     2014/2015, 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad Läsårsrapport 
     2014/2015 daterad 2015-07-28. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 382/15   15/KS0188  
Delgivningsärende, Antagning och fortsatt verksamhet vid 
Stage4you Academy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut från Kalmarsunds Gymnasieförbund daterad 2015-10-23 § 82 föreligger. 
 
För att Kalmarsunds Gymnasieförbund ska driva sin verksamhet enligt god 
ekonomisk hushållning, 8 kap 1 § kommunallagen, samt inte tillåta oreglerade 
underskott i verksamheten beslutar styrelsen: 
 
att ingen ny antagning sker till Stage4you Academy i Torsås hösten 2016, 
att avtalet med entreprenören Stage4you Av avslutas 2016-06-30, 
att elever som påbörjat sin utbildning fullföljer sin utbildning på respektive 
     skola i Kalmar, 
att ny antagning för Estetiska programmet, inriktning musik samt spets- 
     utbildning musik sker för läsåret 2016/2017 på Jenny Nyström skolan, 
att ny antagning för Hantverksprogrammet, inriktning hår och makeupstylist, 
     sker för läsåret 2016/2017 på Lars Kaggskolan, 
att komvuxverksamheten flyttas till Kalmar hösten 2016 samt 
att gymnasieförbundet är behjälplig med kontakter för att hitta bostäder i 
     Kalmar till de ungdomar som behöver detta. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisat beslut gällande 
     antagning och fortsatt verksamhet vid Stage4you Academy. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 383/15   15/KS0003   
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Medborgardialog – för demokratiutveckling och effektiv styrning,  
2016-02-17, Kalmar. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Henrik Nilsson Bokor medverkar i Kalmar 2016-02-17, 
     Medborgardialog - för demokratiutveckling och effektiv styrning,  
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad kurs/konferens. 
----- 
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AU § 384/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 SFI. 

 Rekrytering av ekonomichef, förvaltnings ekonomer, IT-chef och 
kommunutvecklare. 

 Smålandsakademins årsmöte. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 
 

 Ekonomikonferens 2016-02-12, Kronan Stiftelsen.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
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AU § 385/15   15/KS0240  
Delårsbokslut 2015, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utfall per 2015-06-30 visar underskott med 202 tkr jämfört budgeterat 
underskott om 83 tkr.  
 
Ökat underhåll har kompenserats med besparingar i driften. 
 
Målsättningen är fortfarande ett helårsresultat nära 0. Detta förutsätter dock att  
det sparas på underhållet under hösten. Visst underhåll kan också behövas 
skjutas till nästa år.  
 
Efterfrågan på lägenheter har varit god under redovisningsperioden. 
 
De ekonomiska oegentligheter som drabbat bolaget under sommaren har ej  
påverkat resultatet. Indirekt kommer dock bolaget att drabbas av kostnader för  
revisioner, konsulter, rekryteringar med mera under minst ett (1) år framåt i  
tiden. Detta gäller även för dotterbolaget Torsås Fastighets AB. 
 
Delårsbokslut 2015-06-30 samt kommentarer till delårsbokslutet föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslut 2015 för Torsås Bostads AB. 
-----  
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AU § 386/15   15/KS0241  
Delårsbokslut 2015, Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utfall per 2015-06-30 visar underskott med 251 tkr jämfört budgeterat 
underskott om 261 tkr.  
 
Även i detta bolag har visst ökat underhåll kunnat kompenseras med  
besparingar i driften. Stora underhållsbehov kvarstår varför det inte är säkert  
att helårsresultatet kan klaras till 0. 
 
Delårsbokslut 2015-06-30 samt kommentarer till delårsbokslutet föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsbokslut 2015 för Torsås Fastighets AB. 
-----  
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AU § 387/15 
KS § 285/15 
AU § 343/15 15/KS0214  
Långsiktiga boendelösningar, ensamkommande barn 
 
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 2015-11-11: 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram lösningar för bostäder åt  
     ensamkommande barn, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2015-11-24. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-11-24 
 
IFO-chef Lena Sjöstrand lämnar en redovisning av mottagna ensamkommande 
barn. 
 

 Tolv stycken PUT, 45 stycken Asyl, Ansvar för totalt 57 stycken (varav fyra 
flickor) 

 Prognos vid årsskiftet, runt 51 – 53 stycken. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 387/15, Långsiktiga boendelösningar, 
ensamkommande barn  
 
Ett förslag på överenskommelsen mellan Migrationsverket och Torsås 
kommun förbinder sig kommunen med stöd av 2 § lag (1994:137) om 
mottagande av asylsökande med flera (LMA) samt med stöd av 30 § 
förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 
att anordna boende för ensamkommande barn. 
 
Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b § förordning (2002:1118) om statlig 
ersättning för asylsökande med flera samt 30 § förordning (2010:1122) om 
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 61 boendeplatser 
tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 52 platser alltid ska vara 
tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande 
pojkar från och med 16 år till och med 17 år. 
 
Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Martin Kirchberg, SD yrkar bifall 
på förslag på utkast gällande den ansträngda situationen kring mottagande av 
ensamkommande barn. 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Kent Freij, SD yrkar en skarpare 
skrivning när det gäller brist på boendeplatser. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att efter undertecknande av överenskommelse upprätta en skrivelse till 
Länsstyrelsen gällande den ansträngda situationen kring mottagande av 
ensamkommande barn. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att arbeta vidare med att ta fram lösningar för 
     bostäder åt ensamkommande barn, 
 
att lämna delegation till arbetsutskottet att godkänna Överenskommelse om 
     blandade platser, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson att underteckna överenskommelsen, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 387/15, Långsiktiga boendelösningar, 
ensamkommande barn  
 
att efter undertecknande av överenskommelse upprätta en skrivelse till 
     Länsstyrelsen gällande den ansträngda situationen kring mottagande av  
     ensamkommande barn. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-12-01 
 
Ett förslag på överenskommelsen mellan Migrationsverket och Torsås 
kommun förbinder sig kommunen med stöd av 2 § lag (1994:137) om 
mottagande av asylsökande med flera (LMA) samt med stöd av 30 § 
förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 
att anordna boende för ensamkommande barn. 
 
Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b § förordning (2002:1118) om statlig 
ersättning för asylsökande med flera samt 30 § förordning (2010:1122) om 
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 61 boendeplatser 
tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 52 platser alltid ska vara 
tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande 
pojkar från och med 16 år till och med 17 år. 
 
Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket. 
 
Kommunchefen informerar om den ansträngda situationen kring mottagande 
av ensamkommande barn. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att han avstår från att delta i beslutet gällande 
godkännande av Överenskommelse om blandade platser. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna Överenskommelse om blandade platser, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson att underteckna överenskommelsen, 
 
att ärendet gällande den ansträngda situationen kring mottagande av ensam- 
     kommande barn återkommer vid kommunstyrelsens extra sammanträde  
     2015-12-14. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 388/15 15/KS0106  
Stormen Gorm 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om lägesbilden under och efter stormen Gorm. 
 
Måndag 2015-11-30 prioriteras gamla, sjuka och barn. 
 
Tisdag 2015-12-01, elen är tillbaks och skolan öppnas i Gullabo. 
 

Yrkande och proposition 
 
Yrkande som framkom från ledamöterna är att informationen ska förbättras 
genom bland annat information till radio, tillgång till nödtelefon, samt 
vattenförsörjning till allmänheten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet från ledamöterna. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna får en återkoppling av händelseförloppet efter stormen 
     Gorm. 
-----  

 
 
 
 
 


