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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Karin Seebass, enhetschef 133 

Fredrika Ternelius, planarkitekt 133 

Thomas Danielsson, ekonomichef    137 

Lena Sandgren Swartz, bildningschef 137 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 137 

Dan Sjöholm, ekonomichef 137 

Niklas Svensson, IT-chef 137 

Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare  120 - 136 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 120 - 137 
 
§ 120 Redovisning delegationsbeslut, personalärende 
§ 121 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 122 Bildande av ett gemensamt Arkivcentrum 
§ 123 Överenskommelse, Garpens Fyrplats 
§ 124 Sälsafari från Bergkvara 2016 
§ 125 Revidering bilar undantagna från märkning på grund av sekretess 
§ 126 Markdisposition, del av Applerum 5:6 
§ 127 Markköp, Binnaretorp 1:63, 1:64, 1:65 
§ 128 Medborgarförslag – Renovering av bro i Ilingetorp 
§ 129 Medborgarförslag – Integrera bibliotek i de sammanbyggda 

Kommunhusen 
§ 130 Hyra extern lokal, bildningsnämnden 
§ 131 Årsredovisning 2015, Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 132 Kommunledningen informerar 
§ 133 Kulturminnesvårdsprogram för Torsås kommun 
§ 134 Plan, underhållsåtgärder Torsås Bostads AB 
§ 135       Redovisning av kostnader avseende den politiska organisationen 
§ 136 Hantering av extra statligt stöd för att hantera flyktingsituationen 

2016 
§ 137 Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
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AU § 120/16 16/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under mars 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis 
under mars 2016. 
 
Kommunchef Håkan Petersson: 
 

 Kommunutvecklare. Tillsvidare 2016-06-20. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings- 
     bevis under mars 2016. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 121/16 16/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under april 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under april 2016. 
 

 Söderåkra 6:1, nybyggnad av återvinningsstation. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under april 2016. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 122/16 16/KS0092 
Bildande av ett gemensamt Arkivcentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 

Bakgrund  
 
På initiativ av Länsstyrelsen i Kalmar län så har diskussioner om samverkan 
gällande fysiska arkiv pågått sedan 2014. Till samtal om samverkan har bjudits 
in alla länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen och Kalmar Folkrörelse-
arkiv.  
Idag förs fortsatta samtal mellan Länsstyrelsen, Folkrörelsearkivet och 
kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås.  
 
Utifrån bifogad utredning föreslås att en gemensam nämnd inrättas med de 
samverkande kommunerna. En gemensam nämnd möjliggör effektiv 
verksamhet och samverkan. Nämnden utgör arkivmyndighet med egen 
personal som kan arbeta i alla kommuners arkiv och fatta beslut om utlämning, 
med mera. 
  
För att Kalmar kommun ska kunna påbörja arbetet med ett gemensamt 
Arkivcentrum och avropa hyresoffert, ge klartecken till ombyggnation av 
lokaler samt upphandla hyllsystem så krävs ett ekonomiskt bindande besked av 
alla parter.  
 
Beskedet från kommunerna ska dessutom innehålla ett inriktningsbeslut om att 
respektive kommun är villiga att gå vidare och bilda en gemensam nämnd för 
Arkivcentrum. Den formella processen för att bilda denna nämnd genomförs 
senare och formellt beslut om inrättande fattas av respektive fullmäktige. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar kommun beslutar att översända 
utredning om samverkan i ett gemensamt Arkivcentrum till Länsstyrelsen i 
Kalmar län, Föreningen Kalmar Folkrörelsearkiv och kommunerna Borgholm, 
Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås.  
 
Svar om medverkan och ekonomiskt ställningstagande i enlighet med bilaga 
önskas senast den 31 maj 2016. 
  
Svaret från kommunerna ska även innehålla ett inriktningsbeslut om respektive 
kommun är villiga att gå vidare och bilda en gemensam nämnd för Arkiv-
centrum.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 122/16, Bildande av ett gemensamt Arkivcentrum 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka och godkänna redovisad kalkyl med en marginal på tio procent. 
    Skulle kostnaderna överstiga kalkylen med tio procent så stoppas processen 
    och Kalmar återkommer till alla parter för ett nytt beslut, 
 
att Torsås kommun lämnar ett positivt inriktningsbeslut att gå vidare och bilda  
     en gemensam nämnd för Arkivcentrum. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 123/16 15/KS0243 
Överenskommelse, Garpens Fyrplats 
 
Ärendebeskrivning 
 

Bakgrund  
 
Torsås kommun ser Garpens Fyrplats som en helt unik resurs vid profilering 
och marknadsföring av Torsås kommun. Fyrplatsen saknar motstycke till andra 
sevärdheter i kommunen och är dessutom bevarandevärd ur ett historiskt 
perspektiv. 
 
Garpens Vänner äger fastigheten och utför insatser för fyrens och platsens 
bevarande. Garpens Vänner upplåter fastigheten till nyttjande för besöks-
näringen. 
 
Torsås kommun, via kommunstyrelsen, ersätter föreningen Garpens Vänner 
med 200 000 kronor årligen. 100 000 kronor utbetalas med halva beloppet 
efter godkänd verksamhetsplan och halva beloppet efter godkänd verksamhets-
berättelse. Resterande 100 000 kronor budgeteras under kommunens turism-
verksamhet att utbetalas till de aktiviteter och ändamål föreningen och turism-
ansvarige ömsesidigt överenskommer. 
 
Upprättad överenskommelse som godkänns av kommunstyrelsen 2014-03-25  
§ 74 gäller under tre år med början 2014 och upphör därefter utan särskild 
uppsägning.  
 
Tre månader (september 2016) innan överenskommelsens utgång ska parterna 
utvärdera och överlägga kring eventuell fortsättning och villkor. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Martin Kirchberg, SD yrkar att till 
arbetsutskottet 2016-05-10 bjuda in ordförande och kassör i Garpens Vänner 
samt turismansvarig för en redovisning av användandet av de medel som 
erhållits under denna treårsperiod. Redovisningen ska även innehålla framtida 
renoveringar/aktiviteter. 
 

Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 125/16, Överenskommelse, Garpens Fyrplats 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in ordförande och kassör i Garpens Vänner samt turismansvarig till  
     arbetsutskottet 2016-05-10 för en redovisning av användandet av de medel 
     som erhållits under den treårsperiod som avslutas vid årsskiftet 2016. 
     Redovisningen ska även innehålla framtida renoveringar/aktiviteter. 
-----  
Sändlista  
Garpens Vänner 
Turismansvarig 
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AU § 124/16 16/KS0090 
Sälsafari från Bergkvara 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Per Andersson, LP Shipping har till kommunstyrelsen inkommit med en 
skrivelse daterad 2016-04-05 avseende möjlighet att köra sälsafari från 
Bergkvara 2016.  
 
Båten Beverley som tar tolv passagerare är en stabil båt med gott om plats 
ombord och handikappanpassad för rullstolar, 11,05 x 4,20, djupgående på 
1,60.  
 
Båten ska i så fall ligga nere i Bergkvara 2016-06-10 – 2016-07-15 samt 2016-
08-24 – mitten av september 2016. Då behövs en kaj där man kan lasta på i 
nivå med kajen och båten, för att ta med rullstolar och personer med 
svårigheter att klättra, kliva. Plats för att manövrera båten behövs samt gärna i 
närheten av 220 volt för att ladda batterierna ibland. Där ska även finnas plats 
där passagerarna kan ställa sina bilar. 
 
Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält och samhällsbyggnadschef Martin Storm 
ställer sig positiva till sälsafari från Bergkvara och under flera år har man 
samarbetet med Kolboda-båten. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till sälsafari från Bergkvara under 2016, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschef att utreda förutsättningarna för att lösa det 
     praktiska såsom kajplats, el och eventuella kostnader för att genomföra säl- 
     safari från Bergkvara under 2016. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschefen 
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AU § 125/16 
KS § 16/16 
AU § 364/15  15/KS0093 
Revidering 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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-01-26 § 16 att notera följande fordon som är 
undantagna: 
 

 Individ- och familjeomsorgens bil 

 Omsorgspedagogens (missbruk) bil 

 Biståndshandläggarnas bil 

 Sydostjourens bil 

 Integrationens två bilar. 

 
Ekonomichef Thomas Danielsson föreslår följande revidering och 
komplettering av ovanstående lista: 
 

 Integrationen utan angivande av antal bilar 

 Boendestöd. 
  

Arbetsutskottet besluta:  
 
att ärendet utgår för vidare beredning av de bilar som ska undantas för  
     märkning på grund av sekretess. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
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AU § 126/16  16/KS0041 
Markdisposition, del av Applerum 5:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mikael Thuresson och Johanna Marschik, nya ägare till fastigheten Applerum 
5:73 vill i en skrivelse daterad 2016-01-29 överta nyttjanderätten efter den före 
detta ägare till fastigheten. 
 
Avsikten är att fortsätta med samma underhåll av markbiten dock med något 
mindre växlighet. Önskemål finns att få uppföra ett enklare staket i trämaterial 
under en meters höjd mot gång- och cykelvägen. Anledningen är säkerhetsskäl 
eftersom det finns småbarn i familjen och cyklisterna kommer i hög hastighet 
samt att det går förbi stora hundar precis intill tomten. Även skräp kastas på 
denna remsa. 
 

Angående nyttjanderättsavatal på allmän platsmark 
 
Kommunen har valt att planlägga den aktuella marken som parkmark. 
 
I plan- och bygglagens 1kap 4§ definieras allmän platsmark som en gata, en 
väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett 
för ett gemensamt behov. Detta beskrivs i lagens förarbeten som mark som ska 
kunna nyttjas av allmänheten.  
 
Det är inte möjligt att privatisera mark som är planlagd som allmän platsmark, 
utan stöd från ordningslagen.  
 
Enligt ordningslagen 3kap 1§ får inte en offentlig plats inom detaljplanelagt 
område användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som 
platsen har upplåtits för, utan tillstånd av polisen. En privatisering genom att 
hägna in marken eller genom andra åtgärder med en avhållande effekt, till 
exempel anläggandet av en trädgård är inte tillåten.  
 
Tillstånd behövs inte om ianspråktagandet endast är tillfälligt och i obetydlig 
omfattning. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att avslå hemställan om att få uppföra ett staket mot gång- och cykelväg, med  
     hänvisning till att marken är planlagt som parkmark,  
 
att godkänna upprättat förslag till avtal om markdisposition med nya ägare till  
     fastigheten Applerum 5:73,  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 126/16, Markdisposition, del av Applerum 5:6 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan  
     Petersson att underteckna avtalet. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 127/16  16/KS0079 
Markköp, Binnaretorp 1:63, 1:64, 1:65 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johan Olsson och ägaren till Gullabo affären Lei Zhang efterhör om att få 
köpa fastigheterna bakom Gullaboaffären, Binnaretorp 1:63, 1:64, 1:65.  
Syftet med köpet är att få en större trädgård. 
 

Detaljplan  
 
Enligt detaljplanen är såväl affären som de fastigheter som nämns planlagda 
för bostäder. De kommer troligen inte att kunna utöka affären på detta håll 
utan att planen ändras. Det är inte heller säkert att det är möjligt/lämpligt att 
ändra detaljplanen med hänsyn tagen till exempel lastbilstrafik. 
 
Marken är planlagd för bostäder och har inte blivit såld under en lång 
tidsperiod.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att avslå förfrågan om att få förvärva fastigheterna Binnaretorp 1:63, 1:64 och 
     1:65 med hänvisning till att marken är planlagd för bostäder. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 128/16 
KF § 110/15   15/KS0161 
Medborgarförslag – Renovering av bro i Ilingetorp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun förser 
bron i Ilingetorp med nya broräcken av metallrör. 
 
Vägen mellan Ilingetorp och Björsebo har nyligen försetts med en ny bro i 
Björsebo. Det vore mer demokratiskt om båda byarna får sina broar 
renoverade. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-09-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Renovering av bro i Ilingetorp till tekniska 
     nämnden 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 2016-04-19 
 
Bron utgör en del av Björseborundan som flitigt används som promenadstråk, 
både av privatpersoner och av skola. 
 
År 2015 förbättrades vägen genom att ta bort ytliga stenar och påföra nytt 
stenmjöl. 
Med hänsyn till att Björseborundan redan genomgått en upprustning för att 
bjuda in till ökad rekreation och hälsa, bör även säkerheten utmed stråket 
beaktas som en del i att slutföra arbetet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-02-16 § 5 att bifalla medborgarförslaget och 
att byta ut befintligt räcke till ett nytt rörräcke. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslag – Renovering av bro i Ilingetorp genom att byta ut 
     befintligt räcke till ett nytt rörräcke, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
----- Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 129/16 
AU § 20/16 
KF § 162/15    15/KS0246  
Medborgarförslag – Integrera bibliotek i de sammanbyggda 
kommunhusen 
  
Ärendebeskrivning  
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
integrerar bibliotek i de sammanbyggda kommunhusen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-12-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Integrera bibliotek i de sammanbyggda  
     kommunhusen 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 2016-01-19: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Integrera bibliotek i de sammanbyggda  
     kommunhusen till kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- 
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad 
svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-19 
 
Kommunchef Håkan Peterssons yttrande;   
 
Det finns flera delar som i beslutsunderlag varit viktiga delar i den beslutade 
lösningen med ett sammanbyggande av kommunhusen.  
 
Den första delen, och kanske den mest grundläggande, är Myndigheten för 
samhällsberedskaps (MSB) krav på en kommunal krisledningsplats. Att etablera 
en kommunal krisledningsplats har ett krävande regelverk där MSB ställer stora 
krav på dess utförande. I det avseende och på de villkoren är MSB till stor del 
med och finansierar den kommunala ledningsplatsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 129/16, Medborgarförslag – Integrera bibliotek i 
de sammanbyggda kommunhusen 
 
Ett annat perspektiv är behovet av att förbättra arbetsmiljön för de kommunala 
tjänstemännen och deras säkerhet. Denna del gör att det måste finnas en tydlig 
gräns mellan de offentliga miljöerna och de delar som måste befinna sig innan-
för en säkerhetsgräns. 
 
Ett kommunalt folkbibliotek är kanske en av de mest offentliga platser en 
kommun har som verksamhet. Med anledning av den komplicerade gräns-
dragningen mellan just offentlig del och en tydlig säkerhetszon i ett kommun-
hus skulle sannolikt i detta sammanhang ett integrerat bibliotek försvåra 
möjliga och viktiga lösningar.  
 
Vidare så skulle tillgängligheten samt framtida parkeringsmöjligheter tillsynes 
vara orimliga att lösa med en begränsad yta platsen medger. Bland annat med 
tanke på detta har inte ett sammanbyggt kommunhus integrerat med ett folk-
bibliotek varit med som möjlighet i ärendets beredning.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Integrera bibliotek i de sammanbyggda kommun- 
     husen med hänvisning till kommunchefens yttrande, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 130/16 16/KS0026 
Hyra externa lokaler, bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-03-08 § 36 att godkänna hyra av extern lokal 
på Stage4you för kulturskola. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet utgår och återkommer när förslag till hyresavtal inkommit. 
-----   
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 131/16   16/KS0086 
Årsredovisning 2015, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning, granskning av årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 
föreligger från Samordningsförbundet i Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Revisonen bedömer, 
sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Kalmar län har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig, 
 
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning 
och god redovisningssed, 
 
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2015 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 132/16   16/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Nominering av ambassadör till Torsås Företagsgala 2016. 

 Kraftringens beslut gällande förläggning av optoslang i samband med 
högspänningsschakt. I kommande kablingsprojekt inom deras nätområden 
kring Torsås och Hallabro kommer Kraftringen att förlägga en styck opto-
slang (40/32 lågfriktionsslang) i samband med högspänningsschakterna. 
Kraftringens projektledare kommer att beställa samt hantera material och 
utförande av förläggningen. Mail inkommit från Ingela Övgård där Övraby 
Lantbruk inte ställer sig bakom insändaren i Barometern avseende 
byggnation av HVB-hem i Övraby. 

 Personaldagar under vecka 17, 2016. 

 Cilon i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
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AU § 133/16 
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 2016-04-05: 
 
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.  
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-19 
 
Enhetschef Karin Seebass och planarkitekt Fredrika Ternelius informerar om 
användandet av kulturminnesvårdsprogram med åtgärdsprogram.  
 
Bidrag finns att söka hos Länsstyrelsen fram till 2016-10-31. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att utreda hela ärendet avseende revidering av 
     Kulturminnesvårdsprogrammet för Torsås kommun samt  
 
att återkoppla till arbetsutskottet efter semestern 2016. 
-----   
Sändlista 
Bildningsnämnden, För kännedom 
Kommunchefen 
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AU § 134/16 15/KS0198, 15/KS0118 
Plan underhållsåtgärder, Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 

I Torsås kommuns årsredovisning 2015 ingår ett aktieägartillskott till Torsås 
Bostads Ab med 3 mnkr som lämnas ut efter att bolaget redovisat en plan över 
underhållsåtgärder. 
 
Vid Torsås Bostads AB:s styrelsemöte 2016-03-31 beslutas att Torsås 
kommuns aktieägartillskott på 3 mnkr för år 2015 till Torsås Bostads AB för- 
delas 2,5 mnkr till tänkta underhållsåtgärder på Karlavägen samt 0,5 mnkr till 
Badhusgatan 7 och 9 för byte av samtliga entrédörrar och golvmattor i trapp- 
uppgångar. 
 
Förteckning över åtgärder som behöver göras 2016-2018 föreligger. 
 
Med hänvisning till ovannämnda önskas att Torsås kommun utbetalar beslutat 
aktieägartillskott på 3 mnkr till Torsås Bostads AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-04-11 § 53 om ett aktieägartillskott till 
Torsås Bostads AB med 3 mnkr samt att aktieägartillskottet om 3 mnkr lämnas 
ut efter att Torsås Bostads AB redovisat en plan över underhålls-åtgärder. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 

att bjuda in ordförande Björn Petersson och VD Kent Frost från Torsås 
     Bostads AB till kommunstyrelsen 2016-04-26 för en redovisning av plan,  
     underhållsåtgärder. 
-----   
Sändlista 
Ordförande Björn Petersson 
VD Kent Frost 
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AU § 135/16 16/KS0084 
Redovisning av kostnader avseende den politiska 
organisationen 
 
Ärendebeskrivning 
 

Roland Swedestam, S vill ha en redovisning avseende kostnaderna för den 
politiska organisationen under år 2014 och 2015. Detta med anledning av att 
Christofer Johansson, C ifrågasatte kommunens investeringar och alla 
sammanträden vid kommunfullmäktige sammanträde 2016-04-11. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att vid arbetsutskottet 2016-05-10 redovisa en jämförelse mellan åren 2014  
      och 2015 kostnaderna för den politiska organisationen. 
-----  
Sändlista  
Arbetsutskottet 
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AU § 136/16   16/KS0083  
Hantering av extra statligt stöd för att hantera flykting-
situationen 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-12-14 § 312 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, 
 
att upprätta förslag till anvisningar gällande användandet av 10,4 mkr, 
 
Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 

 
Kommunchef Håkan Petersson redovisar ett förslag till anvisningar gällande 
användandet av 10,4 mkr. 
 
De i kommunstyrelsens budget 2016 extra avsatta resurser är avsedda att täcka 
nämndernas uppkomna kostnader som är påvisbara volymförändringar på 
grund av/i samband med det ökade kommunala migrationsuppdraget.  
 
Eftersom denna extra finansiering är ett tillfälligt stöd så måste även 
kostnaderna genererade av volymförändringen vara av tillfällig karaktär. I 
samband med nämndernas kvartalsrapporter kan begäran om ramförstärkning 
göras. För att en begäran skall behandlas måste följande kriterier vara uppfyllda 
och kunna verifieras: 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 136/16, Hantering av extra statligt stöd för att 
hantera flyktingsituationen 2016 
 
Av redovisningen skall framgå: 
 

 Att uppkomna kostnader är direkt knutna till volymen av det ökade kommunala 
integrationsuppdraget. 

 Att direkta kostnader genererade av volymförändringar i uppdraget avses. 

 Att redovisade volymförändringar inte är finansierade genom statligt 
schablonbidrag/ersättningar. 

 Att om redovisade förändringar är delfinansierade med statliga 
schablonbidrag/ersättningar så skall det förklaras varför den finansieringen inte räcker. 

 Att det är ordentligt säkerhetsställt att redovisade kostnader inte går att eftersöka på 
annat håll genom till exempel annan form av ekonomiskt stöd. 

 Att begärd ekonomisk ramförstärkning inte har varit möjligt att budgeteras enligt 
ordinarie rutiner/i verksamhetens ordinarie budgetprocess. 

 
Närmare rutiner för denna interna eftersökning kommer att tas fram av Torsås kommuns 
ekonomiavdelning snarast möjligt under första kvartalet 2016. 
 
Centrala ledningsgruppens synpunkter/reflektioner daterat 2016-01-15 gällande 
kommunchefens skrivna förslag avseende hantering av extra statligt stöd föreligger. 
 
Skrivelse daterad 2016-01-13 från bildningschef Lena Sandgren Swartz gällande utökad 
finansiering av tjänst för organisering och samordning av utbildning och fritid för 
nyanlända föreligger. 
 
Från Kristian Lund, Nybro kommun har inkommit en analys av läget för god man, 
ensamkommande barn, 2015-12-10. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta ställning till ett beslut vid 
dagens sammanträde utan inväntar ett sammanträffande med sin partigrupp. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-01-26 § 4 att godkänna redovisat förslag för hantering av 
extra statligt stöd samt att ställa sig positiva till att söka en person internt eller person med 
ledig kapacitet som kan börja med återsökning, administration, kontroll och arvodering, 
samt senare rekrytering av gode män enligt Kristian Lunds (Nybro kommun) analys av 
läget för god man, ensamkommande barn, 2015-12-10. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 136/16, Hantering av extra statligt stöd för att hantera 
flyktingsituationen 2016 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-19 
 
Bildningsförvaltningen begär att få en utökning med 40 procent av den tjänst 
som idag är 60 procent, för samordning och organisering av nyanländas 
utbildning. Utökningen föreslås bekostas av de extra medel för flykting-
mottagning som kommunen har fått och som finns under 2016 och som 
hanteras av kommunstyrelsen. 
 
I dag bekostad detta av kommunstyrelsens ansvar 1123.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-03-08 § 37 att till kommunstyrelsen begära en 
utökad finansiering av tjänst med 40 procent. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-04-05 § 64 att äska de av regeringens extra 
tilldelade migrationspengar 2016 från kommunstyrelsen.  
 
I första hand till förslag två: att bygga ut ytterligare cirka 40 kvm. Tre till 
femårsgrupper bildas och alla Prickens barn får plats. De som har barn i Torsås 
kan erbjudas plats på Eklövet. 
 
I andra hand: att bygga ut 43 kvm som är kostnadsberäknat och som det finns 
ritningar på, för att delvis kunna genomföra integrationen. Barn i åldrarna 4- 5 
år ska då kunna integreras. Prickens treåringar placeras redan i befintliga barn-
grupper med två–treåringar. Dessa barngrupper blir då större än riktvärdet 
som är arton barn. De barn som är placerade i Torsås får stanna där. 
 
Kommunchefens förslag till fördelning: 
 
Resultat enigt kompletteringsbudget  14 669 tkr 
2 procent mål enligt god ekonomisk hushållning - 7 600 tkr 
Summa överstigande målet    7 069 tkr 
 
Avsättning till RUR   - 3 000 tkr 
Resultat enligt ny kompletteringsbudget 10 600 tkr 
Återstår att fördela i driften    4 069 tkr. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att inhämta från nämnderna deras äskande 
     utifrån att förstärka och förbättra integrationen för 2016. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen, Kommunchefen 
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Noteras att inte tjänstgörande ersättare Kent Freij, SD lämnar sammanträdet. 
 
Enligt begäran från ordförande Henrik Nilsson Bokor, S ajourneras samman-
trädet mellan 11.20 – 13.00 innan arbetsutskottet återupptar förhandlingarna. 
 

 
AU § 137/16 
AU § 98/16   16/KS0080 
Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar resultatbudget, skatteintäkter och 
kommunal utjämning, driftbudget samt investeringar för 2017.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2016-04-19. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-04-19 
 
Socialchef Dan Sjöholm, bildningschef Lena Sandgren Swartz och samhälls-
byggnadschef Martin Storm redovisar förslag till budget för 2017. Se aktbilaga. 
 
Utgångspunkt för redovisat förslag är i ingångsvärden plan 2017 samt kalkyl 
för skatter och bidrag. Diskussioner i sammanhang som budget dag och 
näringslivsråd har även det varit ingång i centrala ledningsgruppens 
resonemang. 
 
Gemförbara kommuner: Sollefteå, Vansbro, Älvdalen och Ödeshög. 
 
Kommunchef Håkan Petersson sammanfattar förslag till förändring i budget 
2017 i förhållande till plan 2017.  
Återstår att fördela på förvaltningarna 3 222 tkr. Nytt resultat 2017 efter 
förändringar 4 000 tkr. 
 
Förslag till fördelning: 
Kommunstyrelsen  1 000 tkr 
Bygg- och miljönämnden   122 tkr 
Tekniska nämnden    100 tkr 
Socialnämnden  1 300 tkr 
Bildningsnämnden    700 tkr  
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
 
 


