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Plats och tid Kommunledningskontoret i Torsås 2016-04-05, 08.00 – 13.00   

Sammanträdet ajourneras mellan 11.33 – 11.35 
  

Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Johan Petersson, L tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M 
 Sten Bondesson, C tjänstgörande ersättare för Christofer Johansson, C 
 Martin Kirchberg, SD   
  
  
  
  
 Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef   
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista 
   
  
  
  
  
   
Utses att justera Sten Bondesson, C 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2016-04-06 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 98 - 119                               

    
 Ordförande Henrik Nilsson Bokor    
   ..............................................................................................................     

 Justerande Sten Bondesson 

   ..................................................................................................................................................................    

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 
Sammanträdesdatum 

 
2016-04-05 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2016-04-06  Datum för anslags 
nedtagande 

2016-04-28     

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Sören Bondesson, S bildningsnämndens ordförande 98 

Lena Sandgren Swartz, bildningschef 98 

Thomas Danielsson, ekonomichef    99 

Erik Richardsen, säkerhetssamordnare   110 – 111 

Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare  98 - 119 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 98 - 119 
 
§ 98 Framtiden för salongen på Stage4you 
§ 99 Årsplan 2017, Plan 2018 – 2019 

§ 100 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 101 Uppföljning av beslut samt avslut 
§ 102 Förfrågan markköp, Torsås 4:2 
§ 103 Försäljning av mark på del av Möre Golfbana 
§ 104 Hemställan om hyra av lotshus 
§ 105 Anmälan om olovligt byggande 
§ 106 Hyra av externa lokaler, bildningsnämnden 
§ 107 Kulturminnesvårdsprogram för Torsås kommun 
§ 108 Ej verkställda beslut kvartal 4, 2015 
§ 109 Avskrivning, Presentation av programmet Hypergene 
§ 110 Trygghetsundersökning i Torsås 
§ 111 FRG – Frivillig resursgrupp 
§ 112 Medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad 
§ 113 Medborgarförslag – Tillväxt/jobb/inflyttning 
§ 114 Betänkande, Låt fler forma framtiden 
§ 115 Delgivning, Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
§ 116 Redovisning delgivningsärende 
§ 117 Kurser/konferenser 
§ 118 Kommunledningen informerar 
§ 119 Markköp Kroka 4:39, Djursvik 
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AU § 98/99 
AU § 84/16   15/KS0188 
Framtiden för salongen på Stage4you 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 

 
Kommunchefen har av kommunstyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att göra 
en kort inventering gällande förutsättningar för salongen på Stage4You:s 
framtid efter det att Kalmarsunds Gymnasieförbund lämnat lokalerna.  

 
Tre utredningsfrågor har ställts till tre olika referensgrupper för att få ett 
helhetsperspektiv gällande salongens framtid. Referensgrupperna är Torsås 
Företagscentrum (TFC), Torsås Teaterförening samt Revyarna tillsammans 
med Torsås Storband. 
 
Utredningsfrågorna som ställdes lika till alla grupperna var: 

 Vad kan man/vi ha för verksamhet i salongen? 

 Hur skulle en sådan verksamhet kunna organiseras, i vilken form och 
på vilket sätt? 

 Hur skulle en sådan verksamhet finansieras? 
 

Med anledning av kort tid till förfogade så har avgränsningarna i utredningen 
tydligt stannat vid ovan frågeställningar.   

 

Sammanfattning av samtalen med referensgrupperna 
 

Torsås Företagscentrum 
Salongen är en lokal i modern tappning vars motsvarighet inte finns någon 
annanstans i kommunen.  
Användningsområden är troligen lokala arrangemang och mässor.  
Salongen bör "paketeras" attraktivt och marknadsföras.  
Viktigt att det ges tid till att hitta extern, privat entreprenör/ aktör som kan 
driva salongen. Salongen bör i förlängningen vara intäktsfinansierad.  

 
Torsås Teaterförening 
Salongen öppnar upp möjligheten för att köpa in större och dyrare 
teateruppsättningar och andra teaterarrangemang.  
Teaterföreningen skulle kunna satsa på en stor, dyr föreställning som är 
publikdragande. För samtidigt kunna behålla ett bredare teaterutbud och en 
mångfald krävs ekonomiskt tillskott. Inga förslag på finansiering framkom i 
samtalet.  

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 98/16, Framtiden för salongen på Stage4you 

 
Revyarna och Torsås Storband 
Torsås har ett kulturarv att bevara och musik har blivit en symbol för 
kommun. Det finns exempel på musikevenemang som flyttat ut till närliggande 
kommunen eftersom lokaliteterna inom Torsås kommun varit för små och 
S4Y salong delvis varit låst av skolverksamhet.  
Salongen öppnar upp för nya möjligheter. Evenemang, event, utbildningar, 
mässor, danstävlingar, konferenser, konserter, lan samt diverse andra aktiviteter 
som enklare kan arrangeras i kommunen. 
Kulturskolan kan i en förlängning använda salongen till dans, vernissager, 
uppspel, digitalt skapande, studioinspelningar etc.  
Salongen skulle kunna användas av flera av kommunens nämnder, närheten till 
förskolan och skolan och äldreboende öppnar upp för möjligheter. 
En intressegrupp bör bildas som kan utveckla salongen och skapa en känsla för 
att få olika intressenter intresserade. 
Sponsring från exempelvis näringslivet skulle kunna vara en del av 
finansieringen. 
Krävs anslagsfinansiering i ett inledande skede och en inkörningsperiod för att 
få igång regelbunden verksamhet i salongen som eventuellt i dess förlängning 
skulle kunna räcka hela vägen fram till en intäktsfinansierad verksamhet. 

 

Sammanfattning 
Det råder ingen som helst tveksamhet till att salongen är en unik lokal som 
öppnar upp för nya möjligheter. Det finns en bredd av tankar och idéer 
omkring användningen. Intervjugruppernas uppfattning är i huvudsak att 
salongen i en framtid bör vara helt eller till del intäktsfinansierad. Sannolikt är 
dessutom att kommunen initialt (osäkert hur länge) måste står för en 
anslagsfinansierad del. 
Driften skulle enligt de intervjuade grupperna kunna vara i föreningsform som 
du eventuellt skulle kunna öppna upp möjligheter för exempelvis genom 
bidragsökning. 
Salongen föreslås även kunna drivas kommersiellt genom entreprenör. I dags-
läget kan ingen entreprenör för ändamålet identifieras.  
Om en lämplig entreprenör ska ta över salongen krävs det tid och det krävs att 
ett konceptmaterial tas fram.  
    
Inlaga daterad 2016-02-19 innefattande inlaga från Ann Milesson föreligger 
från Roger Isberg, S. 
    

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att bjuda in bildningschefen och ordförande i bildningsnämnden för mer 
     information i ärendet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 98/16, Framtiden för salongen på Stage4you 

 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-05 
 
Bildningschef Lena Sandgren Swartz och bildningsnämndens ordförande 
Sören Bondesson redovisar tre förslag på användning av lokalerna på 
Stage4you. 
 
Alternativ 1; Hela Stage4you, sex avdelningar + fritids. 
Alternativ 2; Del av Stage4you, Linnéan och Smultronet ingår ej. 
Alternativ 3; Del av Stage4you, Lågstadiet till Stage4you. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande förslag på användning av lokalerna på 
     Stage4you. 
-----  
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AU § 99/16   16/KS0080 
Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar resultatbudget, skatteintäkter och 
kommunal utjämning, driftbudget samt investeringar för 2017.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2016-04-19. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 100/16 16/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under mars 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under mars 2016. 
 

 Söderåkra 6:1 och Söderåkra 6:114, anläggande av bussuppställningsplats 
och nytt stängsel. 

 Torsås 2:42, nybyggnad av återvinningsstation. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under mars 2016. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 101/16 16/KS0012  
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 2016-04-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2016-04-01. 
----- 
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AU § 102/16 
AU § 66/16 16/KS0050  
Förfrågan markköp, Torsås 4:2       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ägare till fastigheten Torsås 4:110, Jan-Erik Mellström efterhör om att få köpa 
fastigheten Torsås 4:2. Berörd fastighet gränsar till Torsås 4:110.  
 
Fastighetsägare efterhör också om intresse finns att flytta den väg som går ner 
till reningsverket till framsida på Torsås 4:51. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att fortsätta bereda ärendet avseende förfrågan om markköp, Torsås 4:2. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-05: 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar från mötet med Jan-Erik 
Mellströms kontaktombud. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen fortsätter bereda ärendet avseende förfrågan om markköp, 
     Torsås 4:2. 
----- 
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AU § 103/16 
AU § 35/16 
AU § 55/15 15/KS0050  
Försäljning av mark på del av Möre Golfbana       
      
Ärendebeskrivning 
 
Möre Golfklubb utnyttjar sammanlagt 63 hektar. Klubben äger byggnader och 
marken på fyra av de arton hål på banan (18 hektar). Marken på fjorton hål (43 
hektar) arrenderas. 
 
Mats Nilsson från Advokatbyrån Mark & Miljö AB meddelar att systrarna 
Nilsén vill sälja den mark som Möre Golfklubb arrenderar för 8 miljoner 
kronor. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att i nuläge är Torsås kommun inte intresserad av att förvärva marken på del av 
     Möre Golfbana. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 104/16 15/KS0044  
Hemställan om hyra av lotshus       
      
Ärendebeskrivning 
 
Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Bergkvara är i tort behov av större 
lokaler. Idag förfogas en mindre bod i den gamla lotshamnen intill lotshuset. 
Eftersom lokalen inte är ändamålsenliga blir beredskapen lidande.  
 
Sjöräddningssällskapet hemställer i en skrivelse om att få använda lokalerna i 
lotshuset. Eftersom Sjöräddningssällskapet är en helt ideell organisation som 
finansierar verksamheten med medlemsavgifter, gåvor och donationer så är 
resurserna begränsade att på egen hand ordna ändamålsenliga lokaler.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att se över användningen av hela hamnområdet. 

 
föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att upprätta ett förslag till hyresavtal med Sjöräddningssällskapet avseende 
     lotshuset i Bergkvara hamn. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 105/16 16/KS0006  
Anmälan om olovligt byggande       
      
Ärendebeskrivning 
 
Anmälan daterad 2016-03-14 föreligger från Kjell Olofsson avseende 
fastigheten Torsås 8:13 som avser ändrad användning. 
 
Kjell Olofsson efterfrågar ett ingripandebesked för fastigheten Torsås 8:13. 
Detta för att tvinga fram en skyndsam handläggning. 
 
Enligt mail daterat 2016-03-31 med samhällsbyggnadschef Martin Storm så har 
anmälaren återtagit sin önskan om ingripandebesked.  
 
En anmälan om tillsynsvägledning har även skickats till Länsstyrelsen om 
samma sak. Detta håller samhällsbyggnadsförvaltningen på att bereda. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera inkommer anmälan daterad 2016-03-14 avseende fastigheten Torsås 
     8:13 som avser ändrad användning. 
-----  
Sändlista 
Kjell Olofsson 
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AU § 106/16 16/KS0026 
Hyra externa lokaler, bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
På grund av ett ökat elevantal i förberedelseklassen i Torsås, behöver klassen 
ett mindre klassrum i Olofsgården under våren 2016. 
 
Rummet är 18 kvadratmeter och möblerat. Kostnader är 1 160 kronor per 
månad. Läget av rummet är bra, med tanke på närheten till övriga skollokaler, 
sporthall och skolbussar. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-02-09 § 37 att godkänna hyra av extern lokal 
för förberedelseklass. 
 
Enligt begäran från Martin Kirchberg, SD ajourneras sammanträdet mellan 
11.33 – 11.35 innan arbetsutskottet återupptar förhandlingarna. 
 
Ledamot Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta någon 
ställning till beslut i ärendet.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna att bildningsnämnden hyr ett mindre klassrum i Olofsgården 
     under våren 2016 för förberedelseklass enligt ovanstående redovisning. 
-----   
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 107/16 16/KS0064 
Kulturminnesvårdsprogram för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kulturminnesvårdsprogram för Torsås kommun antogs 1990 och behöver 
moderniseras och revideras.  
 
Dokumentet används idag främst av samhällsbyggnadsförvaltningen vid plan- 
och byggnadsärende samt översiktsplan. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-02-09 § 31 att det är önskvärt att kommun- 
styrelsen är behjälplig med finansiering då kulturminnesvårdsprogrammet är ett 
betydande dokument och en kommunal angelägenhet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in bildningschef Lena Sandgren Swartz och enhetschef Karin Seebass 
     för mer information, innefattande bland annat en uppskattad arbetsinsats  
     avseende kulturminnesvårdsprogram för Torsås kommun.   
-----   
Sändlista 
Bildningschefen Lena Sandgren Swartz 
Enhetschef Karin Seebass 
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AU § 108/16   15/KS0126 
Icke verkställda beslut kvartal 4, 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 4, 2015 
 
Antal icke verkställda beslut: 7  7 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20140929 - 457 SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Kvinna 20141101 - 423 SoL Kontaktperson sagt upp uppdraget 

Man 20150301 -  305 SoL Särskilt boende brist på plats (lägen-
het) 

Kvinna 20150301 - 
20151010 

223 LSS Brist särskild service och bostad 
saknas ledig bostad 

Man 20150622 - 
20151229  

191 SoL Särskilt boende brist på plats (lägen-
het) 

Kvinna 20150619 196 SoL Särskilt boende brist på plats (lägen-
het) 

Kvinna 20150618 214 LSS Personlig assistans – resursbrist 
lämplig personal 

 
   
Antal dagar från beslut till rapportering (151231): 2 009 
Antal män: 3 
Antal kvinnor 4 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in socialchefen för en redovisning av inlämnad rapport över icke 
     verkställda beslut för kvartal 4, 2015. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 108/16, Icke verkställda beslut kvartal 4, 2015  
 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 4, 2015. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 109/16 
KS § 121/15 
AU § 90/15  15/KS0024 
Presentation av programmet Hypergene 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost presenterar programmet Hypergene ett beslutstöd 
för kommunal verksamhetsstyrning samt utmaningar och förväntat resultat 
och preliminära kostnader för programmet. 
 
Kalmar kommun använder i dag Hypergene och intresse finns att till 
arbetsutskottet bjuda in ekonomichefen i Kalmar för en information av 
programmet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-03-17: 
 
att notera presentationen av programmet Hypergene.  
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-05 
 
Ekonomichef Urban Sparre, Kalmar kommun bjöds in till kommunstyrelsen 
2015-04-29 för att informera om sina erfarenheter av Hypergene. Men ärendet 
fick utgå eftersom tekniken inte fungerade.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta ärendet gällande programmet Hypergene, eftersom det i dagsläget 
     inte är aktuellt. 
-----  
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AU § 110/16  16/KS0081 
Trygghetsundersökning i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetssamordnare Erik Richardsen redovisar trygghetsundersökningens 
problembild för Torsås under åren 2009, 2012, 2014 och 2015. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från trygghetsundersökningen i Torsås. 
-----  
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AU § 111/16  16/KS0082 
FRG – Frivillig resursgrupp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetssamordnare Erik Richardsen föredrar ärendet. 
 
Civilförsvarsförbundet är motor i Frivillig resursgrupp - FRG och arbetar 
aktivt för att etablera nya frivilliga resursgrupper och för att utveckla 
existerande grupper. 
 
Ett avtal tecknas mellan kommunen och Civilförsvarsförbundet för skapande 
av en grupp som kommunen sedan tar ansvar för.  
  
Civilförsvarsförbundet ansvarar för grundutbildning. 
 
Säkerhetssamordnare informerar om Emmabodas Frivilliga resursgrupp. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt säkerhetssamordnare att upprätta ett förslag på avtal för en 
     frivillig resursgrupp i Torsås. 
-----  
Sändlista 
Säkerhetssamordnare 
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AU § 112/16 
AU § 310/15 
KF § 112/15   15/KS0177 
Medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eva Axelsson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun, 
liksom grannkommunen Emmaboda, anammar en strategi för fiberutbyggnad, 
där målsättningen är att alla kommuninvånare skall ha möjlighet att ansluta sig 
till fibernät senast 2020 för en anslutningsavgift under 20 000 kronor. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-09-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Strategi för fiberutbyggnad 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 2015-10-06: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Strategi för fiberutbyggnad 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 2016-04-05 
  

Det är definitivt så att fiber och bredband är en viktig del av en modern 
infrastruktur. En väldigt snar framtids kommunikationsmöjligheter kommer att 
ställa andra och än högre krav än dagens. Tillgänglighet till fiber kommer säkert 
att vara en viktig faktor i bibehållandet av en kommuns attraktivitet gentemot 
alla målgrupper såväl gammal som ung, privat eller företagare.  
 
Torsås kommun har som mål att 90 % av kommunens innevånare skall ha 
möjlighet till bredband år 2020.   
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 112/16, Medborgarförslag – Strategi för 
fiberutbyggnad 
 
Torsås kommun har dock valt en annan strategi att nå målet än det som anges i 
medborgarförslaget att grannkommunen Emmaboda gjort. Detta val av strategi 
är till del taget utifrån ekonomiskt lokala förutsättningar i relation till god 
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige i Torsås har vidare i detta 
sammanhang uttryckt, genom uppdrag, att satsningar på kommunutveckling 
och stöd till fiberföreningar för bredband på landsbygden skall göras. 

 

Den väg som Torsås kommun har valt att använda, för att nå målet, är bland 
annat att alliera sig i partnerskap med starka aktörer samt att skapa 
organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att kunna stötta fiber-
föreningar och byalag. Att i dessa partnerskap och nätverk skapa goda 
attraktiva lösningar och erbjudanden gällande fiber till både företag och 
privatpersoner ligger i arbetssättet för att nå ovan satta målsättning.  
 
Ett kommunalt garanterat takpris för anslutningsavgifter skulle påverka den 
kommunala ekonomin på ett påtagligt sätt och har heller inte hittills varit 
aktuellt.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad, med hänvisning till att 
     Torsås kommun inte har samma förutsättningar som Emmaboda kommun, 
 
att medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 113/16 
KF § 48/16   16/KS0062 
Medborgarförslag – Tillväxt/jobb/inflyttning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulf Appelqvist, Torsås vill i ett medborgarförslag att en rejäl satsning på 
Kulturlivet krävs. Torsås bör snarast se till så att vi får en fungerande 
kulturskola. Samt att en kultur-samordnare som kan aktivt jobba med hela 
kulturlivet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-03-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Tillväxt/jobb/inflyttning till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från 
kommunfullmäktiges beslut innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klaras inte tidsfristen ska orsak och planerad svarstid 
anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Tillväxt/jobb/inflyttning till kommun- 
     chefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från 
kommunfullmäktiges beslut innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klaras inte tidsfristen ska orsak och planerad svarstid 
anmälas till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 114/16   16/KS0073 
Betänkande, Låt fler forma framtiden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till lag om ändring i kommunallagen: 
 

 3 kap 9 a §, Fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar 
att delta och framföra sina synpunkter inför beslut. Paragrafen är ny. 

 4 kap 8 §, Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också 
uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktige får dock besluta 
att den förtroendevalde får ha kvar sina uppdrag under återstoden av 
mandattiden. Paragrafen reglerar det förhållandet att villkoren för valbarhet 
är utgångspunkten för rätten att inneha ett uppdrag under mandatperioden, 
men att en förtroendevald kan av fullmäktige medges undantag om 
valbarhetsvillkoret brister efter att valet skett. 

 15 b §, Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som fullgör sitt 
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid får ledigt från uppdraget 
under en tidsbegränsad period, för att vara föräldraledig. Detsamma gäller 
en sådan förtroendevald som på grund av sjukdom har nedsatt arbets-
förmåga. Om en förtroende får ledigt ska fullmäktige besluta hur lång tid 
ledigheten ska vara och om ekonomiska förmåner enligt 14 § ska utgå 
under ledighet. Fullmäktige får utse en ersättare under ledigheten. 
Paragrafen är ny. 

 15 c §, Kommuner och landsting ska verka för att de förtroendevalda ska 
kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra former. Paragrafen är 
ny. 

 5 kap 7 §, fullmäktige bestämmer när ordinarie sammanträden ska hållas. 
Sammanträde ska hålla också om styrelsen eller minst en tredjedel av 
fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. 
Fullmäktiges presidium får besluta att en debatt utan samband med annan 
handläggning ska äga rum vid sammanträdet. Paragrafen utvidgas till att 
omfatta en uttrycklig möjlighet att sammanträda för att hålla en debatt utan 
samband med annan handläggning. 

 23 §, Ärenden i fullmäktige får väckas av 1. En nämnd, 2. En ledamot 
genom motion, 3. Revisorerna, 4. En fullmäktigeberedning, 5. Styrelsen i 
en sådan juridisk person som avses i 3 kap 16 a – 18 b §§, om fullmäktige 
har beslutat det för särskilda fall. Ärende får också väckas vid folkinitiativ 
och folkmotion. Nuvarande femte punkter utgår. 

 Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas 
av minst tio procent av de röstberättiga kommunmedlemmar. Paragrafen 
tar upp kriterierna för att väcka ett ärende i fullmäktige genom folkinitiativ. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 114/16, Betänkande, Låt fler forma framtiden 
 

 23 b §, Ärende får i fullmäktige väckas av minst en procent av de 
folkbokförda i kommunen, som finns i kommunen den siste december året 
före inlämnandet (folkmotion). Paragrafen är ny och innebär att ett nytt 
demokrativerktyg införs i kommunallagen. 

 25 §, Fullmäktige ska besluta i ärenden som har väckts enligt 23 §. Första 
stycket har endast ändrats redaktionellt. Andra stycket har ändrats på så 
sätt att bestämmelsen om medborgarförslag utgår och ersätts med liknande 
bestämmelser om folkmotion. 

 33 §, En motion eller en folkmotion bör beredas så, att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller folkmotionen väcktes. 
Paragrafen har ändrats på så sätt att reglerna om medborgarförslag har 
utgått och bestämmelser i stället gäller folkmotion. 

 64 §, Arbetsordningens innehåll. 1 första stycket har en punkt om 
handläggning av folkmotioner införts så att bestämmelsen numera gäller 
folkmotion och regeln om medborgarförslag i tidigare andra stycket har 
utgått. Fullmäktige ska komplettera sin arbetsordning med bestämmelser 
om hur folkmotioner ska handläggas. 

 6 kap 19 a§, En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. 
Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om 
fullmäktige har medgett det. 

 27 a §, Ett ärende som väckts genom folkmotion ska om möjligt 
handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väckts i 
fullmäktige. I paragrafen utgår bestämmelserna om medborgarförslag och 
ersätts med liknande bestämmelser för folkmotion. 

 34 §, Ärende där beslutanderätten i delegeras. I punkt fyra har 
bestämmelserna om medborgarförslag utgått och ersatts med folkmotion. 

 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser träder i kraft 2019-01-01. 
Övergångsbestämmelser avser de medborgarförslag som väckts i kommun- 
fullmäktige före 2017-07-01. 

 18.2 förslag till lag om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid 
kommunala val och folkomröstningar. Denna lag träder i kraft 2017-07-01. 
Upphör att gälla vid utgången av 2022. 

 
Remissvar ska ha inkommit in till Kulturdepartementet senast 2016-06-21. 
 
Ledamot Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta någon 
ställning till beslut i ärendet.  
 

Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå att lämna något yttrande på betänkandet Låt fler forma framtiden. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 115/16   15/KS0127  
Delgivning, Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Protokollsutdrag från Landstingsfullmäktiges sammanträden 2016-02-24 delges 
ledamöterna i arbetsutskottet. 
 
Beslut i protokollsutdraget: 
1. Landstingsfullmäktige beslutar att hos Regeringen ansökan om ändring av 

lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att 
Landstinget i Kalmar län från och med 2019-01-01 omfattas av lagen och 
att det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. 

2. Den blivande regionen ska heta Region Kalmar län. 
3. Landstingsfullmäktiges ordförande tillsammans med landstingsstyrelsens 

ordförande får i uppdrag att verkställa beslutet och göra ansökan till 
regeringen. 

4. Kent Johanssons rapport utgör underlag för det fortsatta arbetet inför 
bildandet av region. Kommunernas synpunkter ska beaktas i det fortsatta 
arbetet. 

5. En parlamentarisk arbetsgrupp ska ta fram en ny politisk organisation för 
Region Kalmar län 2019-2022 under våren 2018 och beslutas av 
landstingsfullmäktige i juni 2018. Organisationen ska formas utifrån 
tidigare redovisade utgångspunkter. 

 
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning i protokollsutdraget: 
 
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till bildandet av en regionkommun, då det 
har potentialen att stärka demokratin. Sverigedemokraterna kommer dock aldrig 
att acceptera att bildandet av en regionkommun leder vidare till bildandet av 
storregion, utan föregående folkomröstning, som tar hänsyn till resultatet i de 
nuvarande landstingsvalkretsaran. 
 
Sverigedemokraterna förutsätter vidare att alla partier kommer att vara 
representerade i den parlamentariska arbetsgruppen. Sverigedemokraterna 
förutsätter därtill att samtliga politiska uppdrag på samtliga nivåer, inklusive 
platserna i arbetsutskott, fördelas som om lagen om proportionellt valsätt hade 
använts. 
 

Arbetsutskott beslutar: 
 
att notera protokollsutdrag från Landstingsfullmäktiges sammanträden  
     2016-02-24   
-----  
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AU § 116/16   16/KS0002  
Redovisning delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Ett perspektivskifte i det tobaksförebyggande arbetet – för våra barns skull. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad delgivning. 
----- 
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AU § 117/16   16/KS0003  
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets delges: 
 

 Regionförbundet i Kalmar län, Information om regeringens 
vårproposition, 2016-05-09, Kalmar. 

 Sveriges kommuner och landsting, Regionbildning för framtidens 
utmaningar, april 2016. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad kurs/konferens. 
-----  
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AU § 118/16   16/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Inbjudan till arbetsutskottets ordinarie ledamöter, Torsås Företagsgala 
2016. 

 Inbjudan till arbetsutskottets ordinarie ledamöter, kommunfullmäktiges 
presidium och centrala ledningsgruppen, Smålands Akademin. 

 Våryran 2016. 

 Plan för kontor vid renovering av kommunhusen. Eventuellt gamla posten 
kan bli aktuell. Kontor för kommunutvecklare och turismansvarig är inte 
klart. 

 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor informerar om: 
 

 Ceremoni på svenska flaggans dag avseende nytt medborgarskap, 
nyinflyttade. 

 Rekrytering av socialchefen.   
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen, från kommunledningen, 
-----  
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AU § 119/16 
KF § 119/15 
KS § 241/15 
AU § 224/15 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-09-29 
 
Kommunchefen redovisar ett reviderat förslag på köpekontrakt utifrån 
politikernas synpunkter. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-29 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat reviderat köpekontrakt på fastigheten Kroka 4:39, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att underteckna köpe-  
     kontraktet. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-10-05 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S, Mona Magnusson, M och Martin Kirchberg, SD yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 119/16, Markköp, Kroka 4:39, Djursvik 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt arbetsutskottets förslag med tillägget att finansiering sker inom ramen 
för likvida medel. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-10-05: 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderat köpekontrakt för fastigheten Kroka 4:39, 
 
att finansiering sker inom ramen för likvida medel,  
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att underteckna köpe-  
     kontraktet. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2015-10-05 
 
Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-10-05: 
 
att godkänna reviderat köpekontrakt på fastigheten Kroka 4:39, 
 
att finansiering sker inom ramen för likvida medel,  
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att underteckna köpe-  
     kontraktet. 
 

Arbetsutskottet behandling 2016-04-05 
 
§ 15 Detaljplan i upprättat köpekontrakt daterat 2015-08-19: 
Köparen har för avsikt at detaljplanelägga fastigheten för bostadsbebyggelse. 
Köparen skall svara för allt arbete och alla kostnader som kan uppstå och som 
uppstår på grund av detta. Köparen äger rätt att häva detta kontrakt om 
detaljplan för bostadsbebyggelse med minst sju byggrätter på området ej vunnit 
laga kraft senast 2016-09-15 samt att strandskyddsdispens då ej har beviljats. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 119/16, Markköp, Kroka 4:39, Djursvik 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in samhällsbyggnadschef Martin Storm till arbetsutskottet för  
      mer information i ärendet.  
 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att upphäva köpekontrakt daterat 2015-08-19 med hänvisning till § 15, 
     Detaljplan, 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-10-05 § 119/15 avseende 
     godkännande av köpekontrakt på fastigheten Kroka 4:39. 
-----  
Sändlista  
Samhällsbyggnadschefen 
Kommunstyrelsen 
 
  
 
 
 


