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Plats och tid Kommunledningskontoret i Torsås 2016-08-09, 08.00 – 12.15     

  
   

  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Mona Magnusson, M 
 Christofer Johansson, C 
 Martin Kirchberg, SD  
  
  
  
  
 Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef   
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista 
   
  
  
  
  
   
Utses att justera Mona Magnusson, M 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2016-08-11 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 176 - 209   

    
 Ordförande Henrik Nilsson Bokor    
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 Justerande Mona Magnusson 
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Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Kenneth Lundin, ordförande Torsås Företags- 
centrum 

 
176 

Frida Portin, Torsås Företagscentrum 177 

Thomas Danielsson, ekonomichef 186 

Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare  176 – 209 

Johan Petersson, L ej tjänstgörande ersättare 176 – 209  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 176 - 209   
 
§ 176 Årsredovisning 2015, Torsås Företagscentrum 
§ 177 Regional – Lokal samverkan, Torsås Företagscentrum 
§ 178 Kommunledningen informerar 
§ 179 Uppföljning beslut 
§ 180 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 181 Redovisning delegationsbeslut, anställningsbevis 
§ 182 Firmateckning i Torsås kommun, revidering 
§ 183 Beslutsattestanter i Torsås kommun, revidering 
§ 184 Ägardirektiv, Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
§ 185 Samordnare för asylsökande 
§ 186 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016 
§ 187 Revidering, Riktlinjer för föreningsbidrag 
§ 188 Utvärdering efter upplösning av kultur- och fritidsutskottet 
§ 189 Revisionsrapport Uppföljning av Granskning av målstyrning enligt  
 god ekonomisk hushållning 
§ 190 Sotningsindex 2016 
§ 191 Hyra externa lokaler, bildningsnämnden 
§ 192 Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utveckling  
 av en mer kunskapsbaserad socialtjänst 
§ 193 Redovisning medborgarförslag, 2016-07-01 
§ 194 Redovisning motioner, 2016-07-01 
§ 195 Medborgarförslag – God man till ensamkommande flyktingar 
§ 196 Medborgarförslag – Reparation av lotsbryggan 
§ 197 Medborgarförslag – Snygga upp Salixparken till nästa år 
§ 198 Medborgarförslag – Vandringsleden Skäppevik – Järnsida 
§ 199 Motion – Minska lärarnas administration 
§ 200 Motion – Bygg för äldre 
§ 201 Motion – Stoppa planering av investeringar för kommunhusen,  
 Mjölnerskolan, Olssonska gården 
§ 202 Motion – Införande av oppositionsråd i Torsås kommun 
§ 203 Parkering Ekbacksvägen 
§ 204 Redovisning skrivelse om fotbollsplan, Söderåkra skola 
§ 205 Ändrat datum för arbetsutskottet 2016-08-23 
§ 206 Frågor till politikerna avseende flyktingmottagandet 
§ 207 Kurser/konferenser 
§ 208 Väg till pumpstation Biodammen i Torsås 
§ 209 Samråd – Tillståndsansökan – Unghönsproduktion Laduryd 1:5, 2:1 
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AU § 176/16    16/KS0094 
Årsredovisning 2015, Torsås Företagscentrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2016-05-31 § 173 att bjuda in ordförande i Torsås 
Företagscentrum till arbetsutskottet 2016-08-09 med anledning av års-
redovisning för 2015. 
 
Noteras att icke tjänstgörande ersättare Johan Petersson, L inträder till 
sammanträdet. 
 
Ordförande Kenneth Lundin redovisar Torsås Företagscentrums års-
redovisning för 2015 samt åtgärder för förbättring av resultatet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen av Torsås Företagscentrums årsredovisning för 2015. 
-----  
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AU § 177/16 16/KS0120  
Förstudie regional-lokal samverkan       
      
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med Torsås Företagscentrums (TFC:s) förstudie är att undersöka hur 
lokala företagscentra/näringslivskontor kan arbeta för att näringslivet i speciellt 
små kommuner – där resurserna ofta är begränsade – i högre grad ska kunna 
berikas med hjälp och stöd från regionala företag stödjande aktörer. 
 
Genom förstudien vill TFC arbeta fram förslag på metoder, modeller och 
verktyg som lokala företagscentra eller näringslivskontor kan använda i sin 
kontakt med sitt lokala näringsliv. 
 
Förstudien har tre målgrupper: 

 Lokala företagscentra/näringslivskontor 

 Regionala företagsstödjande aktörer 

 Lokala företag. 
 
Finansiering år 2016 och 2017;  
 
Kostnader: 175 000 kronor per år 2016 och 2017. 

 Regionförbundet, 50 procent, 87 500 kronor per år 

 Torsås företagscentrum, 31 procent, 54 000 kronor per år 

 Torsås kommun, 19 procent, 33 500 kronor per år. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Henrik Nilsson Bokor, S och 
Mona Magnusson, M yrkar avslag på kommunal finansiering av förstudien. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
avslå den kommunal finansiering av förstudien. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till Förstudien samt 
 
att avslå den kommunal finansiering av Förstudie regional-lokal samverkan. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 178/16   16/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Protokoll från styrelsemöte 2016-06-17 med Torsås Företagscentrum. 

 Uppsägning av överenskommelser om mottagande av ensamkommande 
barn, Migrationsverket.  

 Nämndsekreterarorganisationen.  

 Upprop från Sveriges kommuner och landsting avseende bankernas 
kontanthantering. 

 Kommunhusens sammanbyggnad.  

 Södra. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 179/16 16/KS0012  
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning utifrån beslut i kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige till och med 2016-07-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning utifrån beslut i kommunstyrelsen 
     och kommunfullmäktige till och med 2017-07-01. 
-----  
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AU § 180/16 16/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under juni 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under juni 2016. 
 

 Brod 2:11, Nybyggnad av dubbelgarage. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under juni 2016. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 181/16 16/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under juni 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis 
under juni 2016. 
 
Kommunchef Håkan Petersson: 
 

 Förordnande socialchef, 2016-06-20 – 2016-06-30. 

 Tillförordnad socialchef, 2016-07-18 – 2017-01-17. 

 Vikarierande vaktmästare, 2016-07-07 – 2016-08-12. 

 Receptionist/telefonist, timavlönad från och med 2016-07-08. 
 
Revidering/tillägg och förändring av förordnande, kommunchef Håkan 
Petersson: 
 

 Socialchef, Martin Storm, Utgår, ordinarie tillförordnad tillträder  
2016-07-18. 

 Personalchef, Carina Johansson, 2016-08-01 – 2016-08-07, ordinarie 
personalchef åter 2016-08-08. 

 
Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält: 
 

 Två turistinformatörer. Timavlönade från och med 2016-06-07. 
 
Vikarierande personalchef Krister Kronzell: 
 

 Arkivassistent, 2016-09-01 – 2017-08-31. 
 
IT-chef Niklas Svensson 
 

 IT-tekniker, 2016-07-01 – 2016-08-19. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings-  
     bevis under juni 2016. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 182/16 
AU § 5/16   15/KS0012 
Firmateckning i Torsås kommun - 2018  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-08-26: 

 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, tecknar  
     kommunens firma; 
 
Henrik Nilsson Bokor, S kommunstyrelsens ordförande 
Mona Magnusson, M   kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Kent Frost   ekonomichef 
Håkan Petersson   kommunchef 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Isak Högelius personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Mona Magnusson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
 
Vaktmästare Johnny Petersson samt kommunsekreterare Yvonne Nilsson 
bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och godsförsändelser. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Med anledning av att ekonomichef Kent Frost avslutar sin anställning på 
Torsås kommun 2015-12-31 och ny ekonomichef är tillsatt så revideras 
firmateckning i Torsås kommun till och med 2018. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, tecknar  
     kommunens firma; 
 
Henrik Nilsson Bokor, S kommunstyrelsens ordförande 
Mona Magnusson, M   kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Thomas Danielsson   ekonomichef 
Håkan Petersson   kommunchef 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 182/16 Firmateckning i Torsås kommun - 2018 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Isak Högelius personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Mona Magnusson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
 
Vaktmästare Johnny Petersson samt kommunsekreterare Yvonne Nilsson 
bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och godsförsändelser. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-01-26: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, tecknar  
     kommunens firma; 
 
Henrik Nilsson Bokor, S kommunstyrelsens ordförande 
Mona Magnusson, M   kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Thomas Danielsson   ekonomichef 
Håkan Petersson   kommunchef 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Isak Högelius personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Mona Magnusson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
 
Vaktmästare Johnny Petersson samt kommunsekreterare Yvonne Nilsson 
bemyndigas att på kommunens vägnar utkvittera paket och godsförsändelser. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att följande personer på Torsås kommuns vägnar, två i förening, tecknar  
     kommunens firma; 
 
Henrik Nilsson Bokor, S kommunstyrelsens ordförande 
Mona Magnusson, M   kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Thomas Danielsson   ekonomichef 
Håkan Petersson   kommunchef 
Fortsättning 
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Fortsättning § 182/16 Firmateckning i Torsås kommun - 2018 
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Isak Högelius personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Lena Svensson löneassistent 
Eva Bertilsson löneassistent 
Carina Johansson personalsekreterare 
 
Vaktmästare Johnny Petersson, kommunsekreterare Yvonne Nilsson samt 
turismansvarig Ann-Sofie Gränefält bemyndigas att på kommunens vägnar 
utkvittera paket och godsförsändelser. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 183/16 
KS § 223/15 
AU § 250/15 
KS § 2/15   15/KS0013  
Beslutsattestanter i Torsås kommun - 2018   
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2015-01-01: 
 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare  

1100 Kommunchef Jan Darrell Ekonomichef Kent Frost  

1102 Kommunsekreterare Yvonne Nilsson Kommunchef Jan Darrell  

1120 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1121 Redovisningsekonom Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1122 Ekonomiassistent    

 kassa/bank Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1124 Ekonomiassistent    

 remittering Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

1130 Personalchef Isak Högelius Kommunchef Jan Darrell  

1150 Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält Kommunchef Jan Darrell  

912 Finansförvaltningen Kent Frost Kommunchef Jan Darrell  

 
1132 Lönehandläggare 1 Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 

   

Lönehandläggare Mona Magnusson 
Personalchef Isak Högelius 
Lönehandläggare Jeanette Svärd 
  

1133 Lönehandläggare 2 Birgitta Eriksson Lönehandläggare Carina Johansson 

   Lönehandläggare Mona Magnusson 

   
Personalchef Isak Högelius  
Lönehandläggare Jeanette Svärd 

       
1134         Lönehandläggare 3            Mona Magnusson         Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Lönehandläggare Carina Johansson 
                           Personalchef Isak Högelius 
    Lönehandläggare Jeanette Svärd 
 

Christofer Johansson, C inträder som ledamot, utan att delta i beslutet, eftersom han 
inträder under påbörjad behandling av ärendet. 

 

       Kommunstyrelsen beslutar 2015-01-12: 
 
att godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter och ersättare att gälla från  
     och med 2015-01-01. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 183/16, Beslutsattestanter i Torsås kommun - 
2018   
 
Med anledning av att kommunchef avslutar sin anställning på Torsås kommun 
2015-07-31och ny kommunchef är tillsatt, ny HR-specialist är tillsatt samt att 
en lönehandläggare har avslutat sin anställning så revideras beslutsattestanter i 
Torsås kommun till och med 2018. 
 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare  

1100 Kommunchef Håkan Petersson Ekonomichef Kent Frost  

1102 Kommunsekreterare Yvonne Nilsson Kommunchef Håkan Petersson  

1120 Ekonomichef Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1121 Redovisningsekonom Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1122 Ekonomiassistent    

 kassa/bank Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1124 Ekonomiassistent    

 remittering Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

1130 Personalchef Isak Högelius Kommunchef Håkan Petersson  

1150 Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält Kommunchef Håkan Petersson  

912 Finansförvaltningen Kent Frost Kommunchef Håkan Petersson  

 
1132 Personalsekreterare Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 

   

Lönehandläggare Mona Magnusson 
Personalchef Isak Högelius 
HR-specialist Matilda Rainford 
  

1133 Lönehandläggare 1 Birgitta Eriksson Lönehandläggare Carina Johansson 

   Lönehandläggare Mona Magnusson 

   
Personalchef Isak Högelius  
HR-specialist Matilda Rainford 

       
1134         Lönehandläggare 2            Mona Magnusson         Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Lönehandläggare Carina Johansson 
                           Personalchef Isak Högelius 
    HR-specialist Matilda Rainford 

 

       Arbetsutskottet föreslår 2015-09-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna revidering av beslutsattestanter och ersättare att gälla fram till och  
     med 2018. 
 

      Kommunstyrelsen beslutar 2015-09-22: 
 
att godkänna revidering av beslutsattestanter och ersättare att gälla fram till och  
     med 2018. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 183/16, Beslutsattestanter i Torsås kommun - 
2018   
 
Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 
Förslag på revidering av beslutsattestanter från och med 2016-07-01: 
 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare  

1100 Kommunchef Håkan Petersson Ekonomichef Thomas Danielsson  

1102 Kommunsekreterare Yvonne Nilsson Kommunchef Håkan Petersson  

1120 Ekonomichef Thomas Danielsson Kommunchef Håkan Petersson  

1121 Redovisningsekonom Thomas Danielsson Kommunchef Håkan Petersson  

1122 Ekonomiassistent    

 kassa/bank Thomas Danielsson Kommunchef Håkan Petersson  

1124 Ekonomiassistent    

 remittering Thomas Danielsson Kommunchef Håkan Petersson  

1130 Personalchef Isak Högelius Kommunchef Håkan Petersson  

1150 Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält Kommunchef Håkan Petersson  

912 Finansförvaltningen Thomas Danielsson Kommunchef Håkan Petersson  

 
1132 Personalsekreterare Carina Johansson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 

   

Lönehandläggare Lena Svensson 
Lönehandläggare Eva Bertilsson 
Personalchef Isak Högelius 
HR-specialist Matilda Rainford 
  

1133 Lönehandläggare 1 Birgitta Eriksson Personalsekreterare Carina Johansson 

   
Lönehandläggare Lena Svensson 
Lönehandläggare Eva Bertilsson 

   

Personalchef Isak Högelius  
HR-specialist Matilda Rainford 
 

               Lönehandläggare 2            Lena Svensson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Personalsekreterare Carina Johansson 
    Lönehandläggare Eva Bertilsson 
                           Personalchef Isak Högelius 
    HR-specialist Matilda Rainford 
 
                Lönehandläggare 3            Eva Bertilsson Lönehandläggare Birgitta Eriksson 
                                         Personalsekreterare Carina Johansson 
    Lönehandläggare Lena Svensson 
                           Personalchef Isak Högelius 
    HR-specialist Matilda Rainford 
 

       Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna revidering av beslutsattestanter och ersättare att gälla fram till och  
     med 2018. 
----- Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 184/16 16/KS0121  
Ägardirektiv, Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB 
      
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S initierar frågan avseende en översyn av 
ägardirektiven för Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Håkan Petersson att upprätta ett förslag på 
     reviderade ägardirektiv för Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 185/16   16/KS0039  
Samordnare för asylsökande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samordnare Rickard Johansson har bland annat varit länken mellan de 
asylsökande och samhället genom att leda in dem i aktiviteter som våra 
föreningar erbjuder men även starta meningsfulla aktiviteter på egen hand. 
 
Uppdraget upphör vid oktober månads utgång 2016. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta ställning till något 
beslut. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att förlänga Rickard Johansson tjänst som samordnare för asylsökande.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 51   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-09 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 186/16 16/KS0112  
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson informerar i ärendet.  
 
Föreningsstämman fastställer 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest 
ekonomiska förening. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för 
medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda 
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer 
av medlemskapet.  
 
I en skrivelse från Kommuninvest daterad 2016-05-23 efterhör föreningen hur 
Torsås kommun som medlem vill utnyttja den möjligheten att erlägga en 
särskild medlemsinsats. 
  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  
att vi ökar på vår insatsnivå med de årliga insatser som kommande stämmor  
     beslutar och vill inte öka insatsen utöver detta, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan  
     Petersson samt ekonomichef Thomas Danielsson underteckna svars- 
     blanketten till Kommuninvest.  
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 187/16 16/KS0110 
Riktlinjer för föreningsbidrag, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-05-10 § 101 att godkänna revideringarna i 
riktlinjerna för föreningsbidrag. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna reviderade riktlinjer avseende föreningsbidrag. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 188/16 
KF § 51/15 
KS § 107/15 
AU § 63/15   15/KS0051  
Utvärdering efter upplösning av kultur- och fritidsutskottet   
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson, S har vid nämndens 
sammanträde 2015-02-03 föreslagit att kultur- och fritidsutskottet, som 
bildades 2011, ska upplösas och att dess kultur- och fritidsfrågor fortsättnings- 
vis behandlas på arbetsutskottets sammanträden. 
Kultur- och fritidsfrågor anses inte ha fått proportionerligt utrymme i politiken 
och med målet att öka intresset för frågorna läggs utskottets ärende som en 
stående punkt på föredragningslistan. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-02-03 § 10 att upplösa kultur- och 
fritidsutskottet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-03 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upplösa kultur- och fritidsutskottet. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-03-31 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att upplösa kultur- och fritidsutskottet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-04-20: 
 
att upplösa kultur- och fritidsutskottet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 

Utvärdering 
 
Positiva aspekter; 

 Kultur- och fritidsnämnden har en egen arena för att diskutera kultur- och 
fritidsfrågor. 

 I kultur- och fritidsnämnden var det fokus på enbart kulturfrågor. 

 Det fanns ett annat intresse och engagemang för kultur- och fritidsfrågor. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning, § 188/16, Utvärdering efter upplösning av kultur- 
och fritidsutskottet 
 
Negativa aspekter; 

 Kultur- och fritidsfrågor har en lägre status än övriga frågor som faller 
under bildningsnämnden. 

 Bildningschefen som inte var med i kultur- och fritidsutskottet var före-
dragande i bildningsnämnden. 

 Ärenden i kulturfrågor kan bli liggande och tas inte upp i samma 
utsträckning som övriga frågor som faller under bildningsnämnden. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2016-05-10 § 100 att frågorna avseende kultur- och 
fritidsfrågor fortsätter att behandlas på arbetsutskottets sammanträde. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av utvärderingen efter upplösningen av kultur- och  
     fritidsutskottet, 
 
att uppmana bildningsnämnden att revidera reglementet utifrån kommun- 
     fullmäktiges beslut 2015-04-20 § 51. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 189/16 16/KS0118 
Revisionsrapport – Granskning av målstyrning enligt god 
ekonomisk hushållning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska bildningsnämndens 
kvalitetsarbete i grundskolan. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
beslutade revisionsplanen. 
 
I rapporten redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. 
 
Svar önskas från kommunstyrelsen senast 2016-10-14 med redogörelse för 
åtgärder med anledning av rapporten. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Håkan Petersson att upprätta ett svar på revisions- 
     rapporten – Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning, 
 
att ordförande i revisionen redovisar rapporten i kommunfullmäktige i sam- 
     band med redovisning av svaret från kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
Ordförande i revisionen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 av 51   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-09 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 190/16 16/KS0115 
Sotningsindex 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
För kommun som i avtal med skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av 
sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 
2002-09-12, gäller följande sotningsindex från 2016-06-01: 
 
Sotningsindex 2016 - 2,21 procent, detta index gäller för kommuner som även 
är 2015 tillämpade sotningsindex. 
 
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i 
löneavtalet mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet (2,2 procent), dels Konsumentprisindex för tolv 
månaders förändring i februari (0,4 procent). 
 
Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så 
måste man ta hänsyn till eventuella påslag i år och överskott från föregående år.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta ny sotningstaxa för 2016 enligt framtaget sotningsindex. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 191/16 16/KS0026 
Hyra externa lokaler, bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Stage4you AB erbjuder att tillhandahålla ändamålsenligt lokaler för Torsås 
Kulturskola i enlighet med det avtals som tecknats avseende kulturskole- 
verksamhet i Torsås kommun 
 
Fastigheten som avses är Allfargatan 16 (före detta TM:s lokaler i botten-
våningen). 
Årshyra 560 000 kronor per år exklusive moms, inklusive värme och el. Hyran 
betalas i förskott kvartalsvis mot faktura. 
Avtalstid från 2016-07-01 – 2017-12-31. Uppsägning tre (3) månader innan 
avtalets utgång. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-06-07 att godkänna hyresavtalet för extern 
lokal för Kulturskolan och skicka det till kommunstyrelsens arbetsutskott för 
godkännande samt att bemyndiga bildningschef Lena Sandgren Swartz att 
underteckna hyresavtalet. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Roland Swedestam, S yrkar bifall 
till att bildningsnämnden hyr fastigheten på Allfargatan 16 (före detta TM:s 
lokaler i bottenvåningen) för kulturskola. 
 
Christofer Johansson, C yrkar avslag med hänvisning till att istället använda 
före detta posten i Torsås till kulturskoleverksamhet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Mona Magnusson, M med fleras 
yrkande och Christofer Johanssons, C avslagsyrkande finner han att arbets-
utskottet beslutat att bifalla Mona Magnusson, M med fleras yrkande. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna att bildningsnämnden hyr fastigheten på Allfargatan 16 (före 
     detta TM:s lokaler i bottenvåningen) för kulturskola. 
 

Reservation 
 
Christofer Johansson, C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna 
yrkande. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 av 51   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-09 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 192/16   16/KS0119  
Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för 
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutar 2016-06-10 att 
rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stöd-
funktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och 
jämlik socialtjänst samt att under 2017 – 2018 utreda vidare och förankra i 
kommuner och landsting framtida finansiering av en nationell stödfunktion. 
 
Bakgrunden är att den statliga finansieringen av flera aktiviteter bedrivna av 
SKL på nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör efter 2016. En av 
anledningarna till detta är att statsbidragen har gått från att vara riktade till mer 
generella. För fortsatt utvecklingsstöd på nationell nivå behöver nu 
finansieringen av en stödfunktion på SKL säkras efter 2016.  
 
För Torsås del innebär detta en kostnad på 2 500 kronor baserad på antalet 
befolkning 2015, 6 965 personer. 
 
Kommunens ställningstagande meddelas till niklas.eriksson@skl senast  
2016-09-30. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta socialnämndens synpunkter på finansiering av nationell stöd- 
    funktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
    socialtjänst,  
 
att socialnämndens synpunkter redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 
     2016-09-27. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

mailto:niklas.eriksson@skl
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AU § 193/16    16/KS0027  
Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och 
med 2016-07-01  
 
Ärendebeskrivning 
  
Föreligger redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 
2016-07-01.  
 
1. Bergkvara centrum, 13/KS0075, Lilian Kronmar och Nils-Olof Petersson, 

Torsås.  
2. Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot centrum, 14/KS0029, 

Margareta Kus, Torsås. 
3. Medborgarkontor i före detta posthuset, 15/KS0047, Ulf-Peter Rosenblad, 

Torsås.  
4. Praktikplatser, 15/KS0089, Anita Petersson, Torsås. 
5. Lekplats i hyresområdet på Malmen, 15/KS0134, Ulf-Peter Rosenblad, 

Torsås samt hyresgäster.  
6. God man till ensamkommande flyktingar, 15/KS0259, Jens Johansson, 

Bergkvara. 
7. Muddring i Bergkvara småbåtshamn, 16/KS0017, Leif Lindberg, 

Bergkvara. 
8. Köp in så kallad ”hansabräda” alternativt en ”KTH Rescue”, 16/KS0019, 

Johan Hellborg, Bergkvara.  
9. Skapa ett attraktivt kulturcentrum i Torsås, 16/KS0044, Christina 

Kronmar, Torsås. 
10. Reparation av lotsbryggan, 16/KS0054, Jan-Erik Persson, Torsås. 
11. Snygga upp Salixparken till nästa år, 16/KS0058, Jan-Erik Persson, Torsås. 
12. Vandringsleden Skäppevik-Järnsida, 16/KS0077, Jan-Erik Persson, Torsås. 
13. Tillväxt/jobb/inflyttning, 16/KS0062, Ulf Bitte Appelqvist, Torsås. 
14. Öka bemanning inom hemtjänsten och äldreboenden, 16/KS0101, Ulf-

Peter Rosenblad. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att notera redovisningen av medborgarförslag under handläggning till och med 
     2016-07-01.  
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 194/16   16/KS0028 
Redovisning av motioner under handläggning till och med  
2016-07-01 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger redovisning av motioner under handläggning till och med  
2016-07-01. 
 
1. Minska lärarnas administration, 13/KS0056, Margareta Ohlin och Lina 

Milesson, FP. 
2. Rabatt för pendlare, 15/KS0076, Lisa Bondesson, S. 
3. Gullabo förskola, 15/KS0200, Eva-Kristina Berg, Frida Portin, Tony 

Schäfer, C. 
4. Ställplats för husbil på Norra Hamnplan i Bergkvara, 15/KS0250, 

Kristdemokraterna. 
5. Snabbt och stabilt bredband, 15/KS0252, Frida Portin, C. 
6. Uppsägning av avtalet med Länsstyrelsen/Migrationsverket angående 

ensamkommande barn, 15/KS0253, Sverigedemokraterna. 
7. Hållplats Söderåkra – Kustbussen, linje 500, (Kalmar-Karlskrona), 

16/KS0032, Christofer Johansson, Marcus Johansson, Elsie Ludwig, C. 
8. Bygg för äldre, 16/KS0047, Margareta Ohlin, Johan Petersson, L. 
9. Bygg för LSS-behov, 16/KS0048, Margareta Ohlin, Johan Petersson, L. 
10. Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde, 16/KS0070, 

Sverigedemokraterna. 
11. Införande av E-petition i Torsås kommun, 16/KS0105, Sverigedemokraterna. 
12. Nyttja kommunens lokaler, 16/KS0106, Sverigedemokraterna. 
13. Stoppa planeringen av investeringar till kommunhusen, 16/KS0111, 

Christofer Johansson, Sten Bondesson, C. 
14. Införande av oppositionsråd i Torsås kommun, 16/KS0113, Martin 

Kirchberg, Janita Kirchberg, SD.  
  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av motioner under handläggning till och med 
     2016-07-01. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 195/16 
KF § 14/16   15/KS0259 
Medborgarförslag – God man till ensamkommande flyktingar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jens Johansson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
anställer en god man som jobbar heltid för ensamkommande flyktingar. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – God man till ensamkommande flyktingar 
     till kommunstyrelsen, socialnämnden och överförmyndarnämnden 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 2016-08-09 
 
Överförmyndarnämnden anser inte att det i dagsläget finns skäl för eller är 
befogat att anställa god man för arbete i Torsås. Nämnden bör kunna lösa 
detta med befintliga gode män, om man samtidigt hittar nya intresserade. 
Överförmyndarnämnden beslutar 2016-05-19 § 24 att godkänna yttrandet och 
överlämna det till Torsås kommun. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-06-16 § 96 att ställa sig bakom Överförmyndar-
nämndens beslut om att det i dagsläget inte finns skäl för eller är befogat att 
anställa god man för arbete i Torsås. Detta bör kunna lösas med befintliga 
gode män.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – God man till ensamkommande flyktingar med  
     hänvisning till Överförmyndarnämnden och socialnämndens beslut, att det i  
     dagsläget inte finns skäl för eller är befogat att anställa god man för arbete i  
     Torsås. Detta bör kunna lösas med befintliga gode män, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 196/16 
AU § 79/16 
KF § 23/16   16/KS0054 
Medborgarförslag – Reparation av lotsbryggan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johnny Andersson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att träbryggan i 
lotshamnens inre norra del snarast repareras. Trä däcket ligger löst och är i 
mycket dåligt skick, vid en eventuell ny sydostlig storm riskerar den att rämna. 
Stenkistorna undertill är starkt underminerade och bryggan är riskabel att 
beträda. 
    

Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Reparation av lotsbryggan 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 2016-03-08: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Reparation av lotsbryggan 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 2016-08-09 
 
Håkan Andersson (entreprenör för reparationen av Mellankajen) och Anders 
Evertsson (byggledare för reparationen av Mellankajen) har gjorts följande 
bedömning: 
 

 Bryggan utgör inte någon säkerhetsrisk. Lite skev och inte så snygg att se 
på. 

 Att reparera den i ett skick motsvarande Lurkan krävs ett omfattande och 
mycket kostsamt arbete. En försiktig bedömning baserat på 10 000 kronor 
per löpmeter ger en kostnad på cirka 400 000 kronor. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 196/16, Medborgarförslag – Reparation av 
lotsbryggan 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-05-17 § 14 att med hänsyn till kostnaderna 
avslå medborgarförslaget samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Reparation av lotsbryggan med hänsyn till  
     kostnaderna, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 197/16 
KF § 47/16   16/KS0058 
Medborgarförslag – Snygga upp Salixparken till nästa år 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
snyggar upp Salixparken till nästa år. Nyplantering av buskar och namnskyltar 
med mera. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-03-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Snygga upp Salixparken till nästa år till  
     tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem (5) månader från 
kommun-fullmäktiges beslut innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klaras inte tidsfristen ska orsak och planerad svarstid 
anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 
Jan-Erik Persson önskar att kommunen planterar buskar och sätter upp 
namnskyltar så att Salixstigen snyggas upp till nästa är då det är 170 år sedan 
Salixkungen Sven Johan Ednander föddes. 
 
Salixstigen ingår i det område som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med 
för att röja fram kvalitéer, skapa våtmarker samt anordna gångstråk genom 
området. Projektet har LOVA-stöd från Länsstyrelsen och NOKÅS-stöd från 
Skogsstyrelsen. 
 
I år kommer en våtmark att anläggas i anslutning till Ekbacksvägen. 
Kommande år avses fler våtmarker och gångstråk att anläggas i området. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-03-22 § 15 och bygg- och miljönämnden 
beslutar 2016-04-13 § 26 att förslaget om förbättring av Salixstigen tas med i 
den fortsatta planeringen av områdets utformning. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla medborgarförslag – Snygga upp Salixparken till nästa år med  
     hänvisning till att förslaget om förbättring tas med i den fortsatta  
     planeringen av områdets utformning, 
Fortsättning 
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Fortsättning § 197/16, Medborgarförslag – Snygga upp 
Salixparken till nästa år 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 198/16 
KF § 88/16    16/KS0077  
Medborgarförslag – Vandringsleden Skäppevik - Järnsida 
  
Ärendebeskrivning  
 
Jan-Erik Persson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun lägger 
grus på vandringsleden, sträckan Skäppevik – Järnsida så man kan cykla, gå, 
köra med barnvagn samt rullstol utan att snubbla på trädrötter. 
 
Detta med anledningen att vandringsleden från Skäppevik till Järnsida utnyttjas 
mycket.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-06-13: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Vandringsleden Skäppevik – Järnsida 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: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Vandringsleden Skäppevik – Järnsida 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. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 34 av 51   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-09 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 199/16 
KS § 149/13 
AU § 189/13 
KF § 47/13   13/KS0056 
Motion – Minska lärarnas administration 

 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin och Lina Milesson, Folkpartiet hemställer i en motion att 
bildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning av lärarnas 
administrativa börda samt utifrån kartläggningens slutsatser genomföra 
åtgärder för att minska lärarnas administration.. 
  

Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Minska lärarnas administration överlämnas till bildnings-  
     nämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Bildningsnämndens ställningstagande i frågan är att avvakta den nationella 
utredarens betänkande, regeringens eventuella ändring i styrdokument / 
uppdraget samt beskrivning av goda exempel innan de att nämnden vidare 
utreder frågan gällande lärares administration.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-05-06 § 90 att ställa sig bakom bildningschef 
Håkan Peterssons yttrande. 
 

Arbetsutskottet besluta 2013-05-20: 
 
att återemittera motionen – Minska lärarnas administration till bildnings- 
     nämnden,  
 
att svar på motionen lämnas efter ställningstagande av bildningsnämnden. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-05-28 
 
Ärendet utgår och återkommer efter bildningsnämndens ställningstagande. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 
Svar föreligger från bildningschef Lena Sandgren Swartz. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 199/16, Motion – Minska lärarnas administration 
 
Förutom det som skett nationellt så har Torsås utvecklat sin digitala 
kompetens där till exempel program köps in för skriftlig dokumentation och 
kommunikation och som har gjort att mycket administrativ tid sparas. 

 
Till hösten 2016 kommer en utvecklingsledare anställas vilket underlättar 
rektorers och förskolechefers administration vilket bör ge effekter även ut i 
lärarledet. 
 
Sammantaget har det på nationell nivå genomförts flera reformer som under-
lättat lärares administrativa arbetsbörda. I Torsås har ytterligare åtgärder vid-
tagits. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-06-07 § 150 att godkänna bildningsnämndens 
svar på motionen avseende minska lärarnas administration. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motion – Minska lärarnas administration med hänvisning till 
     bildningschefens svar att lärarnas administration har minskat,  
 
att motionen härmed anses besvarad, 
 
att bjuda in bildningschef Lena Sandgren Swartz till kommunstyrelsen  
     2016-08-30 för en redovisning av bildningsnämndens beslut i ärendet. 
-----  
Sändlista 
Bildningschefen 
Kommunstyrelsen 
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AU § 200/16 
AU § 81/16 
KF § 20/16   16/KS0047 
Motion – Bygg för äldre 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, L och Johan Petersson, L efterhör i en motion att Torsås 
kommun omedelbart inleder projektering av äldreboende, att en styrgrupp 
utses med bland andra representanter för seniorerna samt att boendet avser 
både bistånds- och icke bistånds-bedömda samt dementa. 
    

Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg för äldre 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 2016-03-08: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg för äldre till socialnämnden 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 2016-08-09 
 
Yttrande föreligger från socialchef Dan Sjöholm. 

 
Ett arbete med Trygg hemgång planeras att påbörjas i höst. Trygg hemgång 
syftar till att brukarna skall kunna komma direkt hem efter avslutad sjukhus-
vistelse utan att behöva utnyttja korttidsplats. Om detta arbete blir framgångs-
rikt kan förhoppningsvis någon av de nuvarande korttidsplatserna omvandlas 
till platser för särskilt boende. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 200/16, Motion – Bygg för äldre 
 
Sammanfattningsvis är det i nuläget svårt att enbart av ekonomiska skäl 
motivera en utbyggnad av antalet platser för särskilt boende. Pågående arbete 
kring hemtjänstkostnader samt Trygg hemgång bör dock följas upp och 
utvärderas. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-06-16 § 95 att godkänna socialchefens yttrande 
och överlämna det till kommunkansliet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta pensionärsrådets synpunkter på socialnämndens svar på motionen  
     – Bygg för äldre. 
 

föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motion – Bygg för äldre med hänvisning till socialnämnden beslut och  
     socialchefens yttrande,  
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Pensionärsrådet 
Kommunstyrelsen 
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AU § 201/16 
KF § 89/16    16/KS0111  
Motion – Stoppa planering av investeringar för kommunhusen, 
Mjölnerskolan, Olssonska affärshuset 
  
Ärendebeskrivning  
 
Centerpartiet genom Christofer Johansson och Sten Bondesson hemställer i en 
motion att Torsås kommun får i uppdrag att omgående stoppa planeringen av 
investeringar som berör kommunhuskomplexet, Mjölnerskolan och Olssonska 
affärshuset på drygt 50 mnkr. Centerpartiet kräver en investeringsstrategi som 
utvecklar kommunen, stimulerar tillväxt och gynnar våra kommuninvånare – 
speciellt de yngre barnen och de äldre. 
Ta fram en prioriterad, långsiktig och hållbar investeringsstrategi som vilar på 
medborgardialog samt på moderna och strategiska beslutsunderlag. 
 
 Förslag till åtgärder: 
 

 Centerpartiet förordar att planeringen av kommunhuskomplexet omgående 
stoppas och att nuvarande nya kommunhus säkerhets anpassas och blir 
kommunhuset mitt i byn med en välkomnande entré med reception och 
utställningsmöjligheter. 

 Mjölnerskolans VA-lösning kräver stora och dyra ingrepp för att uppfylla 
främst förskolans men även lågstadiets krav på vatten- och avlopp. 
Centerpartiet förordar därför att personal från kommunhusen, som inte 
behöver sitta centralt, flyttar till Mjölner-skolans skolsalsdel, när den blir 
tillgänglig. Här görs relevanta anpassningar och eventuella säkerhets-
åtgärder. 

 Behåll salongsdelen på Mjölnerskolan och utred dess 
utvecklingsmöjligheter. 

 Flytta Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB till gamla kommunhuset 
och anpassa till deras behov. Bygg en välkomnande entré mot Allfargatan 
och skapa en bo-butik, där boendealternativ kan visas upp. 

 Sälj huset Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB sitter i dag. 

 Bygg en ny samlad och miljövänlig förskola i centrala Torsås. 

 Bygg om förskolan Smultronet i Applerum till moderna och bekväma 
handikapp-anpassade lägenheter. 

 Utred möjligheterna att i samarbete med externa finansiärer utveckla 
Olssonska gården till en sprudlande och kreativt natur/historia/kultur 
centra. 

  

Fortsättning 
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Fortsättning § 201/16, Motion – Stoppa planering av 
investeringar för kommunhusen, Mjölnerskolan, Olssonska 
affärshuset 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-06-13: 
 
att överlämna motionen – Stoppa planering av investeringar för kommun- 
     husen, Mjölnerskolan, Olssonska affärshuset till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad 
svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M och Martin 
Kirchberg, SD yrkar att motionen lämnas utan åtgärd eftersom motionen är 
försent inkommen och projektering pågår.  
 
Christofer Johansson, C yrkar att Torsås kommun får i uppdrag att omgående 
stoppa planeringen av investeringar som berör kommunhuskomplexet, 
Mjölnerskolan och Olssonska affärshuset på drygt 50 mnkr. Centerpartiet kräver 
en investeringsstrategi som utvecklar kommunen, stimulerar tillväxt och gynnar 
våra kommuninvånare – speciellt de yngre barnen och de äldre. Ta fram en 
prioriterad, långsiktig och hållbar investeringsstrategi som vilar på medborgar-
dialog samt på moderna och strategiska beslutsunderlag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Christofer Johansson, C bifalls- 
yrkande och Roland Swedestam, S med fleras avslagsyrkande finner han att 
arbetsutskottet beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras avslagsyrkande. 

 
Protokollsanteckning 
 
Johan Petersson, L och Kent Freij, SD icke tjänstgörande ersättare vill få 
antecknat i protokollet att de bifaller Roland Swedestam, S med fleras avslags-
yrkande. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 201/16, Motion – Stoppa planering av 
investeringar för kommunhusen, Mjölnerskolan, Olssonska 
affärshuset 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionen lämnas utan åtgärd eftersom motionen är försent inkommen och 
     projektering pågår. 
 

Reservation 
 
Christofer Johansson, C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna 
yrkande. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 202/16 
KF § 91/16    16/KS0113  
Motion – Införande av oppositionsråd i Torsås kommun 
  
Ärendebeskrivning  
 
Sverigedemokraterna genom Martin Kirchberg och Janita Kirchberg hemställer i 
en motion att kommunfullmäktige beslutar att implementera ett arvoderat 
oppositionsråd i arvodesreglementet. 
 
För att oppositionen ska ha en praktisk möjlighet att ordentligt kunna sätta sig 
in i alla ärenden och bedriva en aktiv politik så menar Sverigedemokraterna 
därför att det också behöver finnas ett arvoderat oppositionsråd., som bör 
tillfalla ledaren för det största oppositionspartiet. I uppdraget som 
oppositionsråd ingår till exempel oppositionsbudget baserad på sin politik samt 
att kritiskt och konstruktivt granska majoriteten och deras beslut. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-06-13: 
 
att överlämna motionen – Införande av oppositionsråd i Torsås kommun till  
     kommunstyrelsen och för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad 
svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att nytt ett beslut tas under våren 2018 avseende 
den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat 
enligt Roland Swedestams, S yrkande. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att nytt beslut tas under våren 2018 avseende den politiska organisationen inför 
     nästa mandatperiod, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- Sändlista kommunstyrelsen 
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AU § 203/16 
AU § 174/15 
AU § 83/13   13/KS0061 
Parkering Ekbackshallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S initierar i tekniska nämnden om möjligheterna att utöka antalet 
parkeringsplatser vid Ekbackshallen, både för personbilar och bussar, eftersom 
det vid större evenemang är otillräckligt med parkeringsplatser på nuvarande 
område. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2013-02-12 § 152 att efterfråga hos kommun-
styrelsen om möjligheterna att utöka parkeringsplatserna vid Ekbackshallen 
genom inköp at intilliggande privat mark söder om nuvarande parkerings-
område. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-05: 
 
att kontakta ägaren till fastigheten Torsås 9:9 för att efterhöra om intresse finns  
     för att eventuellt försälja mark, för att utöka parkeringen till Ekbackshallen.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-05-19 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar en lägesrapport avseende 
parkering vid Ekbackshallen.  
 
Samhällsbyggnadschefen har varit i kontakt med ägaren till fastigheten Torsås 
9:9. Ägaren önskar få byta mark med kommunen, vilket inte var intressant för 
kommunen. 
 
Förslag är att flytta den återvinningsstation som finns uppställd på parkerings- 
platsen bredvid Ekbackshallen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-15-19: 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschef att undersöka om det finns någon annan 
     plats i närheten, för placering av återvinningsstationen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 203/16, Parkering Ekbackshallen 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 
Bygglov beviljas 2016-03-31 på fastigheten Torsås 2:42 för nybyggnad av 
återvinningsstation. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att kontakta Förpacknings- och Tidnings- 
     insamlingen AB (FTI) avseende placering av återvinningsstationer i  
     Bergkvara, Torsås och Söderåkra. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 204/16 
AU § 160/16 
AU § 268/15   15/KS0006 
Skrivelse gällande gräs på fotbollsplan på Söderåkra skola 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eleverna på Söderåkra skola har i skrivelse framställt önskemål om att få gräs 
på fotbollsplanerna på Söderåkra skola. Alla de andra skolorna i kommunen 
har gräs att spela fotboll på. Det är skonsammare för skor, byxor och knän. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-09-08: 
 
att överlämna skrivelsen till bildningsnämnden, för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-05-10 
 
Eleverna på Söderåkra skola har i skrivelse inte godtagit beslutet om att det 
inte finns pengar till att så gräs på en fotbollsplan i Söderåkra.  
 
Eleverna hänvisar till byggnation av ute gym i Torsås för 300 000 kronor, 
byggnation kommunkontor för cirka 20 mnkr samt enligt tidningen att Torsås 
kommun går med vinst med 8,8 mnkr. Utifrån detta har man råd att ge barn 
och elever i Söderåkra skola en grön fotbollsplan. Att lägga på jord och så in 
gräsfrön kostar inga miljoner. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-05-10: 
 
att för kännedom inhämta bildningsnämndens svar på skrivelsen, 
 
att notera inlämnad skrivelse avseende gräs på fotbollsplaner på Söderåkra 
     skola. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-06-07 § 149 att Torsås Fastighets AB uppdras 
att ta fram det mest kostnadseffektiva alternativet för att anlägga och driva en 
gräsplan för fotbollslek alternativt samt att föreslå en annan gräsyta på 
kommunal mark som kan användas till fotbollsled för Söderåkra skolas elever 
till exempel gräsplan väster om vägen. 

 
Fortsättning  
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Fortsättning § 204/16, Skrivelse gällande gräs på fotbollsplan på 
Söderåkra skola 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera bildningsnämndens beslut 2016-06-07 § 149 avseende gräs på  
     fotbollsplan på Söderåkra skola. 
-----  
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AU § 205/16   16/KS0001 
Ändrat datum för arbetsutskottet 2016-08-23 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att arbetsutskottets sammanträde 2016-08-23 flyttas till 2016-08-24. 
----- 
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AU § 206/16   16/KS0006 
Frågor till politikerna avseende flyktingmottagandet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jonas Johansson har ställt ett par frågor i ett mail daterat 2016-05-25 som han 
vill ska tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott eller fullmäktige och 
återkommer med svar. 
 
1. Hur ligger Torsås kommun till i den här frågan om det senaste 

domstolsbeslut som kan komma att få stora konsekvenser för Sveriges 
kommun som accepterat EU-migranter (icke svenska medborgare) in i 
välfärdssystemen. Har Torsås någon risk att förlora i det här beslutet? Har 
vi många icke medborgare (från EU-länder) i skolorna? 

2. När kommer de nya medborgarna och kommuninvånarna från 
Mellanöstern eller Afrika börja generera skatteinkomster? 

3. Hur många lägenheter har ni lagt beslag på till förmån för flyktingar? 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Henrik Nilsson Bokor, S lämnar ett svar till frågeställaren.  
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsens ordförande 
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AU § 207/16   16/KS0003  
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets delges: 
 

 Energikontor Sydost, EnergiTing Sydost 2016, 2016-11-10, Karlshamn. 

 Sveriges kommun och landsting med flera, Samverkan mellan kommun 
och polis – nu även med medborgarlöften, 2016-09-27, Stockholm. 

 PwC, Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade kurser/  
     konferenser. 
-----  
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AU § 208/16 
KS § 140/16 
AU § 166/16 16/KS0109  
Väg till pumpstation Biodammen i Torsås       
      
Ärendebeskrivning 
 
Vägen till pumpstation Biodammen i Torsås går från väg 504 norrut på 
kommunens fastighet Torsås 4:1 (1) mellan fastigheterna Torsås 4:110 och 
4:51. Efter cirka 90 meter svänger vägen 90 grader åt öster och fortsätter över 
fastighet Torsås 4:51. Efter ytterligare cirka 90 meter svänger vägen 90 grader 
åt norr och fortsätter på kommunens fastighet Torsås 4:2 (4). Kommunen äger 
genom ett servitut rätt att använda vägen över fastigheten Torsås 4:51 för att 
komma till pumpstationen.  
 
Torsås 4:110 och 4:51 har samma ägare. 
 
Den senaste tiden har framkomligheten på vägen begränsats på grund av 
schaktarbeten och ändring av marken. Dessutom har schaktmassor lagts upp 
efter den andra svängen, på kommunens fastighet Torsås 4:2 (4). 
 
Samhällsbyggnadschefen har besökt platsen och då noterades att skrot står 
uppställt på kommunens fastighet 4:2 (1). 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-03-22 § 10 att föreslår kommunstyrelsen 
besluta att uppmana fastighetsägaren till Torsås 4:110 och 4:51 att frakta bort 
skrot från fastigheten Torsås 4:2 (1) och schaktmassor från fastighet Torsås 4:2 
(4). 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-31 kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppmana fastighetsägaren till Torsås 4:110 och 4:51 att senast 2016-06-30 
     frakta bort skrot från fastigheten Torsås 4:2 (1) och schaktmassor från 
     fastighet Torsås 4:2 (4) samt på kommunens mark återställning av utfyllnad  
     mot ån, till markens ursprungliga skick. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-05-31: 
 
att uppmana fastighetsägaren till Torsås 4:110 och 4:51 att senast 2016-06-30 
     frakta bort skrot från fastigheten Torsås 4:2 (1) och schaktmassor från 
     fastighet Torsås 4:2 (4) samt på kommunens mark återställning av utfyllnad  
     mot ån, till markens ursprungliga skick. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 208/16, Väg till pumpstation Biodammen i Torsås 
 
Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 
Jan-Erik Mellström har genom mail 2016-07-14 samt reviderat mail 2016-07-17 
överlämnat en överklagan på sammanträdesprotokoll, arbetsutskottet 
2016-05-31, § 166 och kommunstyrelsen 2016-05-31 § 140. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tidigare beslut i kommunstyrelsen 2016-05-31 § 140 gäller samt 
 
att överlämna inkommen överklagan från Jan-Erik Mellström till  

     Förvaltningsrätten i Växjö.       
----- 
Sändlista 
Förvaltningsrätten i Växjö 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 51 av 51   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-09 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 209/16 16/KS0124  
Samråd – Unghönsproduktion Laduryd 1:5 och 2:1      
      
Ärendebeskrivning 
 
Magnus Svensson, Ralf Johansson och Anders Johansson har bildat bolaget 
Laduryd Lantbruk AB. 
 
Tillståndsansökan gäller nyetablerad verksamhet med unghönsuppfödning för 
kläckäggsproduktion på fastigheten Laduryd 1:5 och 2:1 i Torsås kommun. 
 
Verksamheten är ny och har därmed inte varit tillståndspliktigt hittills. Inga 
närboende finns inom 500 meter från platsen för planerad verksamhet. 
Allmänheten kommer att informeras genom tidningsannons. 
 
Synpunkter ska inlämnas senast 2016-08-15 till Hushållningssällskapet. 
 
Torsås kommun har av Hushållningssällskapet tillfrågats om synpunkter inom 
ramen för det samråd som ingår i en tillståndsansökan. Bygg- och miljö-
nämnden lämnar svar i ett särskilt yttrande för de frågor som ligger inom 
nämndens verksamhet. 
 
För Torsås kommuns del är det generellt positivt med nya etableringar och 
utveckling av verksamheter på landsbygden. Det hjälper till att behålla de 
arbetstillfällen som finns och ger möjligheter att skapa nya. Kommunen har 
flera stora ägg- och hönsproducenter och den sökta verksamheten befäster 
kommunen som ett attraktivt område inom sektorn. 
 
Christofer Johansson, C ställer sig bakom beslutet i sin helhet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till nyetablering och utveckling av verksamheter på 
     landsbygden. Det hjälper till att behålla de arbetstillfällen som finns och ger  
     möjlighet att skapa nya. Kommunen har flera stora ägg- och höns- 
     producenter och den sökta verksamheten befäster kommunen som ett 
     attraktivt område inom sektorn, 
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut avseende samråd – 
     Unghönsproduktion på fastigheten Laduryd 1:5 och 2:1. 
-----  
Sändlista 
Hushållningssällskapet 
Kommunstyrelsen 

 
 


