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Plats och tid Kommunledningskontoret i Torsås 2016-09-06, 10.00 – 12.00, 14.30 – 16.00        

Räddningsstationen i Torsås 13.00 – 14.00  
   

  
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 Roland Swedestam, S 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2016-09-07 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 229 - 242  

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

 Justerande Roland Swedestam 

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

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 
Sammanträdesdatum 

 
2016-09-06 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2016-09-07  Datum för anslags 
nedtagande 

2016-09-29       

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Erik Richardsen, säkerhetssamordnare 241 

Helena Nilsson 
Carolina Gunnarsson 
Ulf Nilsson 
Anna Carin Pålsson  
Regionförbundet i Kalmar 

  
 
 
 

242 

Lena Sandgren Swartz, bildningschef 242 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 242 

Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare  229 – 242 

Johan Petersson, L ej tjänstgörande ersättare 229 – 242  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 229 – 242  
 
§ 229 Redovisning av bemanningen på ekonomiavdelningen 
§ 230 Redovisning delegationsbeslut, anställningsbevis 
§ 231 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 232 Uppföljning beslut 
§ 233 Riktlinjer för förtroendevalda som ska kunna växla arvode till  
 pension 
§ 234 Ansökan om anstånd, anslutningsavgifter för kommunalt VA 
§ 235 Ej verkställda beslut kvartal 2, 2016 
§ 236 Tidsfrist, Medborgarförslag – Öka bemanningen inom hemtjänsten 

och äldreboende 
§ 237 Delgivningsärende 
§ 238 Kommunledningen informerar 
§ 239 Väg till pumpstation Biodammen i Torsås 
§ 240 Kurser/konferenser 
§ 241 Information/utbildning Krisledningsnämnden 
§ 242 Regional Utvecklingsstrategi (RUS) 
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AU § 229/16 16/KS0009 
Redovisning av bemanningen på ekonomiavdelningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar nuvarande bemanning på 
ekonomiavdelningen. 
 
Rekrytering pågår av en ny ekonomiassistent. 
 
När tillsättningen en ny ekonomiassistent är klar ser ekonomiavdelning ut 
enligt följande: 
 

 Ekonomichef 

 Tre som arbetar med ekonomiredovisning 

 Två förvaltnings ekonomer. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen avseende bemanningen på ekonomiavdelningen. 
-----  
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AU § 230/16 16/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under augusti 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis 
under augusti 2016. 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson: 
 

 Redovisningsansvarig, tillsvidare från och med 2016-08-01. 
 
Personalchef Isak Högelius 
 

 Vikarierande receptionist, 2016-09-01 – 2017-08-31. 
 
Kommunchef Håkan Petersson: 
 

 Förordnande vid tillförordnad socialchefs ledighet. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings-  
     bevis under augusti 2016. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 231/16 16/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under augusti 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under augusti 2016. 
 

 Brod 2:11, Nybyggnad av dubbelgarage. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under augusti 2016. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 232/16 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 2016-09-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning utifrån beslut i kommunstyrelsen 
     och kommunfullmäktige till och med 2017-09-01. 
-----  
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AU § 233/16 15/KS0232 
Riktlinjer för förtroendevalda som ska kunna växla arvode till 
pension 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår för komplettering samt revidering av pensionspolicy. 
-----  
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AU § 234/16 16/KS0126 
Ansökningar om anstånd anslutningsavgift för kommunalt 
VA      
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-04-15 § 54 om Riktlinjer avseende ärenden om 
anstånd med erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning och delbetalning av 
anslutningsavgift. Ärendena delas in i kategori A – D, där kategori B gäller 
fastighet utan godkänd avloppsanläggning med ringa miljöbelastning utifrån 
miljö- och hälsoskyddslagstiftningen. 
 
Nedanstående fastighet har ägarna ansökt om anstånd med anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp. Av besök på platsen görs bedömningen att 
fastigheten är i behov av upprustning. I dag är en person skriven på adressen 
(ej fastighetsägaren) men enligt fastighetsägaren bor personen även på en 
adress i Torsås. Vid ett beviljande av anstånd kan fastigheten besökas för 
skötsel av underhåll med mera, men det är förbjudet att använda avloppet. 
Fastighetsägaren ansöker om anstånd enligt kategori B. 
 

 Rotavik 1:9. 
 

Handlingar i ärendet 
 
Förbud mot att släppa ut avloppsvatten på fastigheten.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att tills vidare bevilja fastigheten Rotavik 1:9 anstånd med anslutning till  
     kommunalt vatten och avlopp enligt kategori B i Riktlinjer avseende ärenden om  
     anstånd med erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning och delbetalning av  
     anslutningsavgift. 
  
Anstånd gäller under förutsättning att villkor i FÖRBUD mot att släppa ut 
avloppsvatten från fastigheten ROTAVIK 1:9, Torsås kommun (2016/BMN605) 
följs, och gäller till dess behov uppstår eller till dess att fastigheten övergår i 
annans ägo (gäller dock inte vid dödsfall när det rör dig som efterlevande 
make, maka eller sambo).  
 
Skulle det vid en besiktning visa sig att förutsättningarna ej uppfylls upphör 
anstånd att gälla. När behov uppstår sker anslutning till för tillfället gällande 
taxa. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 235/16   16/KS0094 
Icke verkställda beslut kvartal 2, 2016  
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 

Rapport kvartal 2, 2016 
 
Antal icke verkställda beslut: 5, 
Varav ett ärende övergått till LSS och ett ärende återtagits av sökanden under  
2:a kvartalet 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20140929 - 639 SoL Kontaktperson sagt upp 
uppdraget 

Kvinna 20141101 – 
20160527 

571 Övergår till personkrets LSS 
20160528 

Man 20150301 – 
20160411 

407 SoL Särskilt boende återtagit 
ansökan 

Kvinna 20150619 378 *SoL Särskilt boende brist på plats 
(lägenhet) 

Kvinna 20150618 396 LSS Personlig assistans – resursbrist 
lämplig personal 

*Meddelat, vill avvakta erbjudande under sommaren 
   
Antal dagar från beslut till rapportering (160630): 2 391 (2 050) 
Antal män: 2 (2) 
Antal kvinnor 3 (3) 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2016. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 236/16   
KF § 72/16    16/KS0101  
Medborgarförslag – Öka bemanningen inom hemtjänsten och 
äldreboende 
  
Ärendebeskrivning  
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
ökar bemanningen inom hemtjänsten och äldreboende. 
 
Detta med anledningen av den höga sjukfrånvaron och den tunga arbetsbörda 
som många inom hemtjänsten och åldringsvården har, föreslås att Torsås 
kommun ökar bemanningen inom hemtjänsten med sex till åtta personer och 
tre till fyra personer inom äldreboende. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-0516: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Öka bemanningen inom hemtjänsten och 
     äldreboende 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 2016-09-06 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2016-08-16 § 98 att med anledning av 
rådande personalsituation inom socialförvaltningen meddela kommunstyrelsen 
att tidsfristen inte kan hållas. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna tidsfristen för socialnämnden avseende beredning av medborgar- 
     förslag – öka bemanningen inom hemtjänsten och äldreboendet fram till  
     och med mars månad 2017. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 237/16   16/KS0002  
Redovisning delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Folkmängd i riket, län och kommuner 2016-06-30 och befolknings-
förändringar 1 januari – 30 juni 2016. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad delgivning. 
----- 
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AU § 238/16   16/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Arbetsförmedlingen. 

 Yaskawa. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor informerar om: 
 

 Primärkommunala nämnden, Region Kalmar län. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 239/16 
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 § 239/16, 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 2016-08-09: 
 
att tidigare beslut i kommunstyrelsen 2016-05-31 § 140 gäller samt 
 
att överlämna inkommen överklagan från Jan-Erik Mellström till  
     Förvaltningsrätten i Växjö. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att lämna anstånd till fastighetsägaren till Torsås 4:110 och 4:51 att senast  
     2016-12-31 frakta bort material 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. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 240/16   16/KS0003  
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets delges: 
 

 Regiondagar 2016, 6 – 7 oktober 2016, Öland. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Henrik Nilsson Bokor, S, Roland Swedestam, S och 
     kommunchef Håkan Petersson medverkar vid regiondagarna på Öland,  
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade kurs/konferens. 
-----  
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AU § 241/16   16/KS0006  
Information/Utbildning Krisledningsnämnd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Återstart av krisorganisationen. 
 

 Krisledningsnämnden har kunskap om sitt uppdrag. 

 Innebörden av extraordinära händelser. 
 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige. Omfattning 
av redovisningarna bestäms av kommunfullmäktige. 
 
Beslut, krisledningsnämnden kan fatta: 

 Inriktningsdirektiv. 

 Fatta beslut som underlättar för enskilda och grupper av människor. 

 Ta ställning i frågor som påkallas. 

 Fatta beslut om kommunala verksamheter. 
-----  
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AU § 242/16   16/KS0132  
Regional Utvecklingsstrategi (RUS) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nu startar Regionförbundet i Kalmar län arbetet med att förnya länets 
regionala utvecklingsstrategi, RUS. Strategin ska fungera som en gemensam 
vägvisare för länets utvecklingsarbete de närmaste åren.  
 
Carolina Gunnarsson inleder med en beskrivning av RUS. 
 
Ulf Nilsson lämnar en nulägesanalys för Kalmar län. 
 
Nulägesanalys Torsås kommun: 

 Svag ökad befolkning. 

 Svag ökat födelsenetto. 

 Infrastrukturfrågor. 

 Bostadsförsörjning. 

 Kompetensförsörjning. 

 Större arbetsmarknadsregion. 

 Folkhälsa. 

 Tillgänglighet. 

 Stadsnära och kustnära landsbygd. 
 
Anna Carin Pålsson står för en workshop: Vad är unikt för Kalmar län? Vilka 
möjligheter och utmaningar finns i Kalmar län? 
-----  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


