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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 1 - 27  
 
§ 1 Principer för kalkylering vid investering i fastighetsbestånd  
§ 2 Förvaltaransvar av kommunstyrelsens fastigheter 
§ 3 Delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 4 Delegationsbeslut, anställningsbevis 
§ 5 Redovisning av beslut 
§ 6 Redovisning tecknade avtal med mera under 2016 
§ 7 Säkerhetsskyddschef i Torsås kommun 
§ 8 Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens långsiktiga  
 ekonomiska planering 
§ 9 Överenskommelse Garpens fyrplats 
§ 10 Ägandet av Torsås Fjärrvärmenät 
§ 11 Väg till pumpstation Biodammen i Torsås 
§ 12 Förfrågan markköp Torsås 4:2 
§ 13 Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2016 
§ 14 Pensionsreglemente/arvodesväxling förtroendevalda 
§ 15 Skrivelse avseende IT/helpdesk 
§ 16 Utökad ram 2017 avseende vikarieanskaffning vid undersköterske- 
 utbildning 
§ 17 Medborgarförslag – Trafiksituationen på Norra Tångvägen 
§ 18 Motion – Bygg för äldre 
§ 19 Motion – Snabbt och stabilt bredband 
§ 20 Delårsrapport 2016, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 21 Kalmarsunds Gymnasieförbund;  
 Preliminär utbildningsorganisation inför läsåret 2017/2018 
 Revidering av sammanträdesplan för styrelsen 2017 
 Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) – Lägesrapport 2015/2016 
 Budget- och verksamhetsmål 2017 – Ekonomisk planering 2018-2019 
§ 22 Regionförbundet, Verksamhetsplan och budget 2017 
§ 23 Samordningsförbundet, Verksamhetsplan och budget 2017 
§ 24 Uthyrningspolicy, Torsås Bostads AB 
§ 25 Aktuell information om civilt försvar  
§ 26 Ansökan om att få använda drönare 
§ 27 Kommunledningen informerar 
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AU § 1/17 16/KS0182 
Principer för kalkylering vid investering i fastighetsbestånd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Grundprinciper för kalkylering vid förändrade lokalbehov: 
 
Ränta. Kommuninvests pris för tio (10) års löptid med fast ränta, avrundat till  
            jämna 0,25 procent intervaller. 
 
Avskrivningar. Torsås kommuns fastställda avskrivningstider för olika objekt. 
 
Drift- och underhåll. Kostnader för drift- och underhåll vid tillkommande 
                                    verksamhetsyta baseras på snitt kostnad per kvadrat- 
                                    meter för Kalmar läns bostadsbolag enligt senaste 
                                    SABO-statistik per 31 december. 
 
Indexuppräkning. Årligen utifrån KPI 31 oktober. 
 
Den historiska underhållsskulden får hanteras i särskild ordning.  
 
Kommunfullmäktige antog riktlinjer för ny- till- och ombyggnad 2013-11-18  
§ 149. 
 
Vid mindre ombyggnadsprojekt understigande 500 tkr som finansieras direkt 
via driftbudgeten och ej läggs upp på avskrivningsplan beslutas av nämnden, 
det vill säga beställaren står för finansieringen inom given budgetram. Denna 
typ av investeringar skall inte föranleda hyreshöjning för berörd förvaltning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in VD Kent Frost till arbetsutskottet 2017-02-07 för information av 
      en underhållsplan för Torsås Fastighets AB. 

 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna grundprinciperna för kalkylering vid förändrade lokalbehov enligt 
     ovan. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att se över antagna riktlinjer för ny- och till- och ombyggnad avseende mindre 
     ombyggnadsprojekt. 
-----  
Sändlista 
VD Kent Frost, Kommunstyrelsen 
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AU § 2/17 
AU § 210/15 
AU § 195/15 

AU § 318/14 
AU § 189/14 
KS § 135/14 
AU § 200/13  14/KS0143 
Förvaltaransvar av kommunstyrelsens fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har antagit nytt ägardirektiv till Torsås Fastighets AB med 
bland annat följande lydelse: 
 
”Bolaget ska på kommunstyrelsen begäran förvalta, administrera och i övrigt 
sköta de fastigheter som ägs direkt av Torsås kommun”. 
 
Torsås kommun äger idag nedanstående fastigheter vilka kommunstyrelsen 
förvaltar: 
 

 Torsås 53:6 ”kommunhusen” 

 Torsås 2:54 ”Olssonska gården” 

 Torsås 11:1 ”PRO-stugan” 

 Sågen 4 ”Blå huset” 

 Torsås 2:42 ”Österbro” 

 Torsås 53:9 ”Gula villan” 

 Torsås 22:1 ”Före detta brandstation” 

 Bergkvara 2:1 ”Stationshuset” 

 Bergkvara 2:45 ”Lotshuset” 
 

Torsås kommun begär att Torsås Fastighets AB tillhandahåller underlag för 
ställningstagande av begäran om fastighetsförvaltning, administration samt 
skötsel av ovanstående fastigheter. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-06-04: 
 
att tillhandahåller underlag från Torsås Fastighets AB för ställningstagande av  
     begäran om fastighetsförvaltning, administration samt skötsel av ovan- 
     stående fastigheter. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 195/15, Förvaltaransvar av kommunstyrelsens 
fastigheter 
 
Kommunstyrelsens behandling 2014-06-10 
 
VD Magnus Andersson informerar om att fastighetsbolaget är positiva till att 
överta förvaltaransvaret på kommunstyrelsens fastigheter. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-06-10: 
 
att uppdra åt kommunchefen, att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti  
      2014 upprätta en lägesrapport över kommunstyrelsen samtliga fastigheter. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-08-19 
 
Redovisning av kostnaderna föreligger för kommunstyrelsens fastigheter. 
 
Genomgång av kommunstyrelsens fastigheter med komplettering av Vågen i 
Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-08-19: 
 
att uppdra åt kommunchefen att upprätta en sammanställning utifrån dagens  
     diskussion,  
 
att ärendet därefter, återkommer för redovisning i arbetsutskottet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-11-18 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar en sammanställning över de fastigheter 
som ska ingå om fastighetsbolaget övertar förvaltaransvar. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-18: 
 
att inhämta från Torsås Fastighets AB en offert på att överta förvaltaransvaret 
     på redovisade fastigheter, innefattande skötsel samt administration, 
 
att ärendet, återkommer i arbetsutskottet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-06-02 
 
Från Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB medverkar VD Magnus 
Andersson, ledamöter Björn Ekelund, Monica Fredriksson och Per Olov 
Vickius. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 2/17, Förvaltaransvar av kommunstyrelsens 
fastigheter 
 
Ämnen som diskuteras: 

 Förvaltaransvar av kommunstyrelsens fastigheter, 

 Nybyggnad Torskolans högstadium,  

 Trygghetsboende, 

 Spelet 11, 

 Stambytesprojektet, 

 Lekplatser, 

 Städorganisationen.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-06-02 
 
Beställning/förfrågan om offertpris skickas till Torsås Bostads AB/Torsås 
Fastighets AB 2016-10-26 avseende att förvalta, administrera, snöröja och i 
övrigt sköta följande fastigheter; 
 

 Torsås 53:6, kommunledningskontor och nya kommunhuset 

 Torsås 2:42, Österbrogatan 28, Torsås. Bostadshus där hyresgästen enligt 
avtal sköter trädgården 

 Torsås 53:9, IT-villan 

 Torsås 22:1 före detta brandstationen 

 Sågen 4 ”Blå huset”. Är ett rivningsobjekt där yttre skötsel kvarstår samt 
administration av ett garage. 

 
Offertpris för totalförvaltning av ovanstående fastigheter daterad 2016-10-26 
föreligger från Torsås Fastighets AB.  
 
Offertpris 544 000 kronor är exklusive drift- och underhållskostnader, 
investeringskostnader samt moms. I offertpriset ingår nuvarande överens-
kommelse 144 000 kronor för yttre fastighetsskötsel. I offertpriset ingår inte 
arbeten av vaktmästarkaraktär. Exempel är handhavande av inbrottslarm och 
passersystem, IT relaterade fel och brister, möbleringar, möbelmontering lösa 
inventarier samt lampbyten i dekorationsbelysning. Drift- och underhålls-
kostnader debiteras per tertial utifrån faktiskt utfall. Investeringar utförs efter 
beställning. 
 
Den tillkommande summan 400 000 kronor gäller för både administration och 
förvaltning för de berörda fastigheterna enligt förfrågningsunderlaget. 
Kostnaden vägs upp av att administrationen förenklas då hantering av fakturor 
för värmen, el, sophämtning, material och tjänster med mera som hanteras 
internt kommer frigöra tid för kommunsekreterare, kommunchef samt 
ekonomiavdelningen. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 2/17, Förvaltaransvar av kommunstyrelsens 
fastigheter 
 
Den tillkommande kostnaden för förvaltningen vägs upp av att Torsås 
Fastighets AB:s kompetenser utnyttjas så att det blir ett förebyggande underhåll 
istället för ett akut underhåll. Lägre inköpskostnader på behövda tjänster och 
material genom samordning av volymer med Torsås Fastighets AB:s avtal. 
 
Under första året kommer den återstående kostnaden att inrymmas inom 
befintlig ram för kommunledningen. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna inkommen offert daterad 2016-12-02 från Torsås Fastighets AB,  
 
att uppdra åt ekonomichef Thomas Danielsson att teckna avtal med Torsås  
     Fastighets AB i enlighet med inkommen offert. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 3/17 17/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under december 2016 och januari 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under december 2016 
och januari 2017. 
 

 Torsås 5:107, Uppförande av daghemsmodul.. 

 Spelet 11, Nybyggnad av två flerbostadshus med tillhörande parkering och 
ett miljöhus. Reviderat grannemedgivande. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under december 2016 och januari 2017. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 4/17 16/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under september och oktober 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis 
under december 2016. 
 
Personalchef Isak Högelius: 
 

 Lönehandläggare, tidsbegränsad 2017-01-01 – 2017-12-31, 20 procent. 
 
Kommunchef Håkan Petersson: 
 
Under socialchef Lena Sjöstrands ledighet (2016-11-25, 2016-11-28, 2016-
12-02) förordnas personalchef Isak Högelius att verkställa socialchefens 
uppdrag. 

 
Förordnande under jul och nyår 2016; 
 
Kommunchef, Martin Storm, 2016-12-22 – 2017-01-05 
Personalchef, Martin Storm, 2016-12-22 – 2017-01-05 
Socialchef, Martin Storm, 2016-12-23 
IT-chef, Martin Storm, 2016-12-23 
Socialchef, Lena Sandgren Swartz, 2016-12-19 – 2016-12-22 
                 Thomas Danielsson, 2016-01-02 – 2017-01-05 
Bildningschef, Thomas Danielsson, 2016-12-27 – 2017-01-05 
IT-chef, Thomas Danielsson, 2016-12-27 – 2016-12-28, 2016-12-30 
Personalchef, Kommunchefen, 2016-12-10 – 2017-01-10. 
 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings-  
     bevis under december 2016. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 5/17 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 2016-12-31. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning utifrån beslut i kommunstyrelsen 
     och kommunfullmäktige till och med 2016-12-31. 
-----  
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AU § 6/17   16/KS0008 
Redovisning tecknade avtal, offerter, försäkringsbrev och 
överenskommelser under 2016 
 

Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av avtal, offerter, försäkringsbrev och överenskommelser 
tecknade under år 2016. Se aktbilaga. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisningen av avtal, offerter, försäkringsbrev och överens- 
     kommelser tecknade under år 2016.  
 -----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 7/17   16/KS0181  
Säkerhetsskyddschef Torsås kommun 
 

Ärendebeskrivning 
 
Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska alla myndigheter och kommuner i 
Sverige ha en utsedd säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhets-
skyddet i den aktuella verksamheten. 
 
Säkerhetsskydd innefattar informationssäkerhet, tillträdesbegränsningar och 
säkerhetsprövning. Informationssäkerhet förebygger att uppgifter som inne-
fattas av sekretess och som rör rikets säkerhet inte röjs, förändras, förstörs eller 
görs otillgänglig för behöriga. 
 
Säkerhetspolisen kontrollerar säkerhetsskyddet vid de myndigheter som 
omfattas av lagstiftningen. 
 
Enligt överenskommelse angående säkerhetssamordnartjänsten i Emmaboda 
(2015-10-01) ska även Räddningstjänstförbundet bistå Torsås kommun med 
säkerhetsskyddschef. 
 
Räddningschef Hans Erlandsson föreslår att utse säkerhetssamordnare Niclas 
Karlsson efter avgående säkerhetssamordnare Erik Richardsen som Torsås 
kommuns säkerhetsskyddschef från och med 2016-12-01, med kommunchef 
Håkan Petersson som ersättare. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att utse säkerhetssamordnare Niclas Karlsson som Torsås kommuns säkerhets- 
     skyddschef från och med 2017-01-17, med kommunchef Håkan Petersson  
     som ersättare. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 8/17 16/KS0178 
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens 
långsiktiga ekonomiska planering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om 
kommunstyrelsen har en ändamålsenligt långsiktig ekonomisk planering med 
tillräcklig intern kontroll. Granskningen ligger inom den av revisorernas 
beslutade revisionsplan. 
 
PwC revisionella bedömning 
 

 Det finns en ekonomisk flerårsplanering som uppfyller kraven i 
kommunallagen på budgetår och två planeringsår.  

 Till viss del genomförs känslighetsanalyser för att skapahandlingsberedskap 
i samband med upprättande av budget 2017.  

 Kopplingen mellan en långsiktig ekonomisk planering och andra strategiska 
styrdokument är svag. 

 Kopplingen mellan en långsiktig ekonomisk planering och bedömt 
investeringsbehov är under utveckling och med framtagandet av 
investeringsbehovet under en femårsperiod. Investeringsplanering bör även 
omfatta en översiktlig uppskattning av påverkan på driftbudgeten avseende 
drift-/samt kapitalkostnader. 

 Det finns tydliga och väl underbyggda finansiella mål som stödjer en 
långsiktig ekonomisk planering.  

 Det är en svag koppling mellan de resultatöverskott som budgeteras och de 
långsiktiga finansiella målen. I budgetdokumentet saknas en beskrivning av 
hur budget- och planåren påverkar möjligheterna att uppfylla de långsiktiga 
finansiella målen. 

 Instämmer i behovet att utarbeta nya ägardirektiv för bolagen med 
tydligare finansiella riktlinjer.  

 
Svar önskas från kommunstyrelsen senast 2017-03-27 med redogörelse för 
åtgärder med anledning av rapporten. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichef Thomas Danielsson att upprätta ett svar på  
     Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens långsiktiga 
     ekonomiska planering.  
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
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AU § 9/17 17/KS0  
Överenskommelse, Garpens Fyrplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2016-08-24 § 212 att dra åt 
kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S, kommunchef Håkan 
Petersson och turismansvarig Ann-Sofie Gränefält att utvärdera nuvarande 
överenskommelse avseende Garpens Fyrplats.   
 

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 och förvaltar fastigheten och utför i det sammanhanget 
insatser för fyrens och platsens bevarande. Byggnader på fastigheten är av 
speciell karaktär och är starkt utsatta för väder och vind vilket gör att de 
underhållsinsatser som behövs för att hålla fastigheten i skick. Garpens Vänner 
upplåter fastigheten till nyttjande för besöksnäringen. 
 
Förslag föreligger på en överenskommelse mellan Torsås kommun och 
föreningen Garpens Vänner avseende samarbete kring besöksmålet Garpens 
fyrplats. Se aktbilaga. 
 
Torsås kommun, via kommunstyrelsen, ersätter föreningen Garpens Vänner 
med 200 000 kronor årligen under detta avtals löptid. 
 

 50 000 kronor utbetalas efter redovisad och godkänd verksamhetsplan. 

 50 000 kronor utbetalas till ökade driftkostnader på grund av fastighetens 
specifika beskaffenhet. Utbetalning sker mot styrkande av kostnader. 

 Resterande 100 000 kronor budgeteras under kommunens turistverksamhet 
och utbetalas till de aktiviteter och ändamål som gör Garpen till ett 
attraktivt turistmål. Dessa åtgärder och aktiviteter överenskommes mellan 
föreningen och kommunens turismansvarig i en årlig aktivitetsplan. Planen 
skall ha fyra avstämningstillfällen, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 
december. 

 
Överenskommelsen gäller under tre (3) år med början 2017 och upphör 
därefter utan särskild uppsägning. Ersättningen kan under avtalstiden 
omprövas genom särskild överläggning mellan parterna. Initiativ till sådan 
överläggning kan ske av respektive part. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 9/17, Överenskommelse, Garpens Fyrplats 
 
Tre (3) månader (september 2019) innan denna överenskommelses utgång ska 
parterna överlägga kring villkor och eventuell fortsättning för ny 
överenskommelse. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchef Håkan Petersson fortsätter arbetet med överenskommelsen 
     avseende Garpens Fyrplats samt  
 
att inhämta en redovisning av besöksstatistiken för Garpens Fyrplats under 
     2016. 
-----  
Sändlista  
Kommunchefen
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AU § 10/17 17/KS0019  
Torsås Fjärrvärmenät AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun äger 75 procent och Södra Wood äger 25 procent av aktierna i 
Torsås Fjärrvärmenät AB.  
 
Kommunchef Håkan Petersson och samhällsbyggnadschef Martin Storm 
initierar frågan om Torsås kommun är intresserad av att överta 25 procent av 
aktierna från Södra Wood och därmed äga hela fjärrvärmebolaget. 
 
Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige 2002-04-23 § 18; 
 
§ 11 Hembud 
Har aktie övergått till person, som inte är aktieägare i bolaget, skall aktien 
genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets 
styrelse. Åtkomsten skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, 
uppgift lämnas om köpeskillingen. 
 
När anmälan gjorts om övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela 
detta till varje lösningsberättigad, med anmodan till den, som önskar begagna 
sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos bolaget inom två (2) 
månader, räknat från anmälan hos styrelsens om akties övergång. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Håkan Petersson att ta kontakt med Södra Wood. 
-----  
Sändlista  
Kommunchefen 
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AU § 11/17 
KS § 190/16 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 11/17, Väg till pumpstation Biodammen i Torsås 
 
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. 
 

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 2016-09-06 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. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-09-27: 
 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-01-17 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm och ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
föredrar ärendet.  
 
Mail har inkommit 2016-12-19 från Jan-Erik Mellström där han skriver att på 
grund av att Telia snart ska dra nya fiber och flytta kablar och central med 
mera så är det inte färdigställt. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 11/17, Väg till pumpstation Biodammen i Torsås 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm har varit och tittat 2016-12-19. VA-
personalen har fått ett larm om att bostadshuset saknade vatten. Det är en 
vattenledning som är avgrävd. Inget som VA-personalen kan åtgärda eftersom 
den ligger efter förbindelsepunkten. Vattenrören ligger i luften och el-ledningar 
är framgrävda vilket gör att vägen till kommunens pumpstation är knappt 
farbar.  
 
Enligt samhällsbyggnadschef Martin Storm är vägen åter farbar fram till 
pumpstationen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att samhällsbyggnadschef Martin Storm kontaktar fastighetsägaren till Torsås 
     4:110 och 4:51 avseende återställande av massorna närmast ån. 
-----  
Sändlista  
Samhällsbyggnadschefen 
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AU § 12/17 
KS § 174/16 
AU § 167/16 
AU § 102/16 
AU § 66/16 16/KS0050  
Förfrågan markköp, Torsås 4:2,1       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S föredrar ärendet.  

 
Ägare till fastigheten Torsås 4:110, Jan-Erik Mellström har tidigare efterhört 
om att få köpa fastigheten Torsås 4:2,1. Berörd fastighet gränsar till Torsås 
4:110.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-08-30 § 174 att avsluta ärendet med hän-
visning till ärendet avseende väg till pumpstation Biodammen i Torsås, 
16/KS0109. 
 
I ett mail daterat 2016-12-04 efterhör Jan-Erik Mellström åter om möjlighet att 
få köpa fastigheten Torsås 4:2,1 som ligger i direkt anslutning till hans rörelse. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar avslag på förfrågan om markköp på fastigheten 
Torsås 4:2,1 med hänvisning till kommunens VA-ledning på fastigheten. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutar att 
avslå förfrågan om markköp på Torsås 4:2,1. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslut: 
 
att avslå förfrågan om markköp på fastigheten Torsås 4:2,1 med hänvisning till  
     kommunens VA-ledning på fastigheten. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 13/17   15/KS0042, 17/KS0024 
Redovisning av kommunala feriearbeten för skolungdomar 2016  
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun erbjuder ungdomar feriearbete under sommaren 2016. Åldern 
på ungdomarna är 17 och 18 år eller att de går i särskola. Budget för detta 
200 000 kronor. 

 
Antal sökande var uppdelade per födelseår enligt nedan: 
 
1993, 1 styck (kille)  
1996, 1 styck (kille)  
1997, 2 stycken (killar) 
1998, 22 stycken (7 tjejer och 15 killar) 
1999, 18 stycken (7 tjejer och 11 killar) 
2000, 2 stycken (killar) 
 
Totalt: 46 stycken ansökningar  

 
Utav dessa meddelade två stycken att de fått andra sommarjobb och tackade 
därför nej till kommunalt feriearbete och fem stycken har inte rätt förut-
sättningar.  
Det var endast träffpunktsverksamheten inom socialförvaltningen som tog 
emot feriearbetande skolungdomar. 
 
Antal arbetade timmar och kostnad:  

 
1996      60 timmar x 65 kronor                        =    3 900 kronor 
1   
 
1997      60 timmar x 65 kronor                        =    3 900 kronor 
2       

 
1998       1 007,5 timmar x 65 kronor =   55 412:50 kronor 
17       54 timmar OB veckoslut x 51:90 =     2 802:60 kronor 

 
1999       983 timmar x 55 kronor  =   54 065 kronor 
16       109 timmar OB veckoslut x 51:90 =     5 657:10 kronor 
 

      Summa                        = 125 737:20 kronor 
      PO-avgift 39,48 procent =   49 641:05 kronor 

 
Total kostnad    =  175 378:25 kronor 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 13/17, Redovisning av kommunala feriearbeten 
för skolungdomar 2016  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och notera redovisningen av kommunala feriearbeten för skol- 
     ungdomar 2016, 
 
att erbjuda skolungdomar kommunala feriearbeten under sommaren 2017, 
     inom befintlig budget 2016 (200 000 kronor). 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 14/17 15/KS0232 
Riktlinjer för arvodesväxling till pension för förtroendevalda 
samt revidering av arvodespolicyn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-03-14 § 28: 

 
att försäkringstrygga OPF-KL via Trygg PolitikerPension och att godkänna 
     reviderat omställningsstöd och Pension för förtroendevalda (OPF-KL),  
     Kompensation för förlorade pensionsförmåner, Utfästelse av Trygg  
     PolitikerPension samt att det nya reglementet ska tillämpas från och med 
     Valet 2014, 
 
att ta fram riktlinjer för att de förtroendevalda ska kunna växla arvode till 
     pension, 
 
att uppdra åt kommunens bolag att anta motsvarande reglementen att omfatta 
     samtliga av deras förtroendevalda. 
 
Policyn är så pass ny att det inte är mycket som behöver revideras i den. Det 
som har tillkommit är att Torsås kommun har antagit TPP.  
Det innebär att de två sista stycken i policyn som berör pension till 
förtroendevald bör ersättas med följande text: 

  
Till skillnad mot omställningsstödet gäller bestämmelserna om pension oavsett uppdragets 
omfattning. Pensionsförmånerna avser avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension, 
efterlevandeskydd och familjeskydd. Pensionsavgift sätts av på de årliga kontanta 
ersättningarna. Pensionsavgiften uppgår till 4,5 % av pensionsgrundande inkomst upp till 
7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på pensionsgrundande inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp. 
Vid små pensionsavgifter utbetalas detta kontant istället för att avsättas som pension. 
Pensionsavgifterna inbetalas till den pensionsförvaltare som staden vid var tidpunkt har avtal 
med.  
Pensionsavsättningen gäller både för nyvalda samt för omvalda fritidspolitiker.  
Pensionsavsättningen kan som längst pågå till 75 års ålder. En förutsättning är att 
uppdraget har påbörjats innan 67 års ålder. 

  
Utöver detta så kan det bli aktuellt att även lägga in en text avseende eventuella 
gruppförsäkring. 

  

Fortsättning 
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Fortsättning § 14/17, Riktlinjer för arvodesväxling till pension för 
förtroendevalda samt revidering av arvodespolicyn 
 

Riktlinjer för arvodesväxling till pension för förtroendevalda 
Bilaga 3 
 
1. Inledning 
 
En arvodesväxling innebär att den förtroendevalde byter en bestämd del av sitt 
arvode mot att motsvarande del plus tillägg inbetalas till en pensionsförsäkring 
i ett valt försäkringsbolag utefter den förtroendevaldes önskemål, kommunens 
upphandling, pensionspolicy samt dessa riktlinjer. 
 
Arvodesväxling kompletterar de pensionsåtagande som i övrigt gäller enligt lag 
och kollektivavtal samt ev. privat sparande. 
 
Torsås kommun har upphandlat valbar försäkringsgivare avseende placering av 
premien för arvodesväxling. 
 
2. Personkrets 
 
Torsås kommun erbjuder växling av arvode mot pension till de 
förtroendevalda som uppfyller samtliga följande villkor: 

 Har ett uppdrag med månadsarvode, ordförande eller 1:e och 2:e vice 

ordförande. 

 

3. Grundregler 

 

 Pensionsåldern är 65 år. 

 Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55 års ålder eller från den 

tidpunkt som skattelagstiftelsen och valt försäkringsbolags villkor  

tillåter antingen som ett livsvarigt eller temporärt uttag. 

 Premiebetalningen kan ske så länge den förtroendevalde har ett 

  politiskt uppdrag, dock längst intill 65 års ålder. 

 Den försäkrade har full förfoganderätt över pensionen. 

4. Storleken på växlingen 

Det belopp som den förtroendevalde avstår varje månad måste uppgå till minst 
1000 kr. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 14/17, Riktlinjer för arvodesväxling till pension för 
förtroendevalda samt revidering av arvodespolicyn 
 
Utöver det arvode som den förtroendevalde avstår bekostar Torsås kommun 
ett tillägg motsvarande skillnaden mellan sociala avgifter och löneskatt, vilket 
inbetalas till det försäkringsalternativ som den förtroendevalde väljer. Tillägget 
kan komma att förändras utifrån en ev. förändring av de sociala avgifterna eller 
löneskatten och är således inget fast belopp. 
 
5. Val av utformning av arvodesväxlingen 

Den förtroendevalde som väljer arvodesväxling, får välja premiebestämd 
försäkringslösning inom ramen för de leverantörer som kommunen 
upphandlat avseende såväl traditionell- som fondförsäkring. 
 
5.1 Traditionell- eller fondförsäkring 

Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek baseras på 
pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensionskapitalets storlek är 
beroende av de premier som inbetalats under den förtroendevaldes 
uppdragstid, samt av den vinstdelning/återbäring som försäkringsbolaget 
tilldelar traditionell försäkring, eller vid fondförsäkring den värdeutveckling 
fonden erhållit under den aktuella perioden. Vid val av fondförsäkring är alltid 
den förtroendevalde själv ansvarig för valet av fond, och därmed också 
storleken på pensionsförmånerna. 
 
5.2 Efterlevandeskydd 

Den förtroendevalde avgör själv om arvodesväxlingen ska omfatta 
efterlevandeskydd, återbetalningsskydd. Detta påverkar den egna 
ålderspensionen, som då blir lägre.  
Torsås kommun tar inget ansvar, gentemot efterlevande, i det fall någon 
medvetet avstått ifrån val av återbetalningsskydd i det alternativa valet. 
 
6. Förändring av försäkringslösningen  

Den förtroendevalde har möjlighet att byta förvaltningsform, premiestorlek 
och efterlevandeskydd inom den valda försäkringslösningen. Ändring av 
förvaltningsform och efterlevandeskydd ska anmälas till respektive 
försäkringsbolag. Ändring av premiestorlek ska anmälas till 
personalavdelningen. Ändring kan ske maximalt två gånger per år. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 14/17, Riktlinjer för arvodesväxling till pension för 
förtroendevalda samt revidering av arvodespolicyn 
 
7. Arvodesunderlag 

Det är arvodet innan växlingen som ska ligga till grund för avsättningen till den 
avgiftsbestämda ålderspensionen. Dock kan ev. ersättning från 
socialförsäkringarna enligt lag komma att påverkas av växlingen såsom allmän 
pension, sjukersättning och föräldrapenning. 
 
8. Uppdrag upphör 

Arvodesväxlingen upphör då den förtroendevalde ej längre har något politiskt 
uppdrag med månadsarvode inom Torsås kommun. 
 
9. Särskild överenskommelse 

För att växla arvode mot pension ska börja gälla ska en särskild 
överenskommelse upprättas vilken ska undertecknas av både den 
förtroendevalde och av Torsås kommun. 

 
10. Rådgivning 

För den förtroendevalde innebär valet av ev. arvodesväxling ett viktigt 
privatekonomiskt beslut.  
 
Torsås kommun kommer därför att erbjuda den förtroendevalde individuell 
rådgivning av fristående försäkringsspecialist vilken utses av kommunen. 
 
För att den förtroendevalde ska kunna ta ställning i valet ska denne före sitt val 
få information om skillnaderna mellan de olika förvaltningsformerna samt 
övriga valmöjligheter. 
 
11. Ansvar för riktlinjerna  

Kommunstyrelsen ansvarar för dessa riktlinjer. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 14/17, Riktlinjer för arvodesväxling till pension för 
förtroendevalda samt revidering av arvodespolicyn 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta; 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta revideringarna i pensionsreglementet samt i riktlinjer för  
     alternativ tjänstepension, bilaga 1 och riktlinjer för löneväxling till pension, 
     bilaga 2 samt 
 
att godkänna och anta riktlinjer för arvodesväxling till pension för  
     förtroendevalda, bilaga 3 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 15/17   16/KS0177 
IT/helpdesk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rektor Johannes Landtreter har till bildningsnämnden lämnat in en skrivelse 
daterad 2016-11-29 till bildningsnämnden avseende IT-service/Helpdesk och 
IT-stöd. Det är stora brister med service och support från IT-enheten vilket 
påverkar grundskolan och särskolan. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-12-06 § 221 att godkänna inkommen 
skrivelse från rektor Johannes Landtreter samt att inhämta yttrande från 
kommunstyrelsen avseende IT/helpdeskfrågan. 
 
IT-chef Niklas Svensson är medveten om att IT-avdelningen inte har kunnat 
leverera det stöd som behövs. Resurserna på IT-avdelningen är små. 
 
Torsås Bostads AB kommer att finansiera en halvtidstjänst inom IT-
verksamheten, och intresse finns att inom IT-avdelningens befintliga budget 
rekrytera en visstidsanställning på heltid. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera inkommen skrivelse daterad 2016-11-19 avseende IT-service/Help- 
     desk samt  
 
att notera informationen från IT-chefen.  
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden
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AU § 16/17   16/KS0180 
Utökad ram 2017 avseende vikarieanskaffning vid under-
sköterskeutbildning - Kunskapsnavet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har ett fortsatt stort behov av utbildad personal inom vård och 
omsorg. Behovet ökar då det blivit svårt att rekrytera utbildad personal.  
 
Ett sätt att erhålla utbildad personal är att erbjuda tillsvidareanställd personal, 
vård- och omsorgsutbildning genom Kunskapsnavet i Torsås. 
 
Vikariekostnad för att ersätta samtliga tio stycken personal och tre timmar per 
vecka i 65 veckor beräknas uppgå till cirka 335 000 kronor, vilket innebär cirka 
195 000 kronor för 2017. 
 
Vikariekostnad för att ersätta samtliga femton stycken personal och tre timmar 
per vecka i 65 veckor beräknas uppgå till cirka 500 000 kronor, vilket innebär 
cirka 290 000 kronor för 2017. 
 
Kostnaden beräknas bli mindre än beräkningarna utifrån att den personal som 
kommer att gå utbildningen inte kommer att vara schemalagd under samtliga 
veckor. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-12-08 § 160 att föreslå kommunfullmäktige att 
utöka ramen för socialnämnden avseende kostnaden för vikarieanskaffning vid 
utbildning, 290 000 kronor för 2017. 
 

Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka befintlig budgetram för socialnämnden avseende kostnaden för 
     vikarieanskaffning vid undersköterskeutbildning, 290 000 kronor för 2017. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 17/17 
KF § 112/16   16/KS0139 
Medborgarförslag – Trafiksituationen på Norra Tångvägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Melker Lyth, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun sätter upp 
gupp eller andra farthinder för att få ner hastigheten på Norra Tångvägen i 
Torsås. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-03-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Trafiksituationen på Norra Tångvägen till  
     tekniska nämnden/trafiknämnden 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 2017-01-17 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-11-08 § 49 att återsända medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen eftersom ärende tillhör Trafikverket. 
 
Yttrande från Malin Davou/Sofie, Hammarberg, Trafikverket; 
 
Norra Tångvägen, väg 518 är cirka 5 – 7 meter bred. Vägen har en 
årsdygnsmedeltrafik på cirka 1 500 fordon, uppmätt år 2015. På sträckan 
mellan Handelsbanken och Södra skogsägarna är väg 518 relativt rak med bra 
sikt och det finns en trottoar längs vägen. Medelhastigheten är cirka 55 
kilometer per timme på sträckan. 
 
Tyvärr finns det en del förare som överskrider den skyltade hastigheten och det 
är ett problem. Det är inte möjligt att bygga bort alla trafiköverträdelser utan 
det ligger även ett ansvar hos den enskilda trafikanten att följa den regler som 
finns i trafiken,. 
 
Att anlägga hastighetsdämpande åtgärder är ofta svårt då de inte bara dämpar 
farten utan också kan medföra problem, både för boende och för trafikanter på 
vägen. Hastighetsdämpande åtgärder har en lokal effekt, vid hindret. På längre 
sträckor kan därför flera åtgärder behövas. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 17/17, Medborgarförslag – Trafiksituationen på 
Norra Tångvägen 
 
Grupp kan förorsaka buller vilket kan upplevas som störande för kringboende, 
så ska Trafikverket vara mycket restriktiva med att anlägga gupp i närheten av 
bostadsbebyggelse. Åtgärder för sidoförskjutningar eller avsmalningar av 
trafiken ska utformas så att framkomligheten för större fordon, såsom till 
exempel jordbruksredskap och vissa andra arbetsfordon är fortsatt god vilket 
gör att personabilar kan, om de absolut vill, köra relativt fort igenom.  
 
Effekten av sidoförskjutningar och avsmalningar är bättre med en högre trafik-
mängd eftersom det då blir större chans för att möte mellan fordon sker vid 
hindret. 
 
Ett tips kan vara att kontakta polisen och höra om möjligheterna till en 
hastighetsövervakning på platsen, regelefterlevnad är ett polisiärt ärende. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Trafiksituationen på Norra Tångvägen med 
     hänvisning till yttrande från Trafikverket, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 18/17 
KF § 118/16 
KS § 215/16 
KS § 197/16 
AU § 200/16 
AU § 81/16 
KF § 20/16   16/KS0047 
Motion – Bygg för äldre 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår för vidare beredning och återkommer i arbetsutskottet  
2017-02-07. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 19/17 
AU § 23/16 
KF § 165/15    15/KS0252  
Motion – Snabbt och stabilt bredband  
  
Ärendebeskrivning  
 
Ärendet utgår och återkommer i ett senare arbetsutskott.  
----- 
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AU § 20/17    16/KS0176 
Delårsrapport 2016, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2016 föreligger från Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Resultatet per den 31 augusti 2016 uppgår till plus 21,7 mnkr samtidigt som 
helårsprognosen kalkyleras till plus 6,7 mnkr. Det prognostiserade resultatet 
innebär att gymnasieförbundet klarat av att inhämta den kostymanpassning, till 
största del hänfört till minskning av 16- 19 åringar, som belastade verk-
samheten i början av året med cirka 16 mk r. 
 
Inom skolområdena finns budgetavvikelser och enheternas samlade resultat 
visar ett underskott om 3,2 mnkr. Resultatet är en stor förbättring i förhållande 
till samma tidpunkt förra året då enheterna prognostiserade ett helårsresultat 
om minus 21 mnkr. 
 
Till resultatet bidrar det positiva utfallet gällande interkommunala ersättningar 
om 5,8 mnkr samt en återföring av ej nyttjade medel avseende pensionsrätter 
om 5,9 mnkr. 
 
Revisorerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund bedömer: 
 

 Den finansiella redovisningen har tagits fram i enlighet med Lag om 
kommunal redovisning, god redovisningssed och styrelsens riktlinjer. 

 Räkenskaperna ger i allt väsentligt en rättvisande bild av resultatet för 
perioden och ställningen per 2016-08-31. Därmed utgör de ett vederhäftigt 
underlag för uttalad prognosbedömning av 2016 års resultat. 

 Mål för god ekonomisk hushållning har fastställts och följts upp av 
styrelsen. 

 Resultaten i delårsbokslutet för de mål som följts upp visar att de delvis är 
förenliga med de mål för verksamheten som styrelsen har fastställt. 

 De finansiella målen är uppfyllda. 

 Årets resultat efter balanskravsavstämning prognosticeras till 6,7 mnkr, 
vilket innebär att balanskravet för år 2016 uppfylls.  

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsunds Gymnasieförbundets delårsrapport för 2016. 
 -----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 21/17    16/KS0051 
Delgivningsärende, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 

 Preliminär utbildningsorganisation inför läsåret 2017/2018, 2016-11-25  
§ 103. 

 Revidering av sammanträdesplan för styrelsen 2017, 2016-12-15 § 117. 

 Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) – Lägesrapport 2015/2016, 
2016-11-24 § 111. 

 Budget och verksamhetsmål 2017 – Ekonomisk planering 2018-1019., 
2016-11-24 § 104. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisade delgivningsärende från Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 22/17    16/KS0023 
Delgivningsärende, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 

 Verksamhetsplan och budget 2017. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisad verksamhetsplan och budget 2017 från Regionförbundet i  
     Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 23/17    16/KS0065 
Delgivningsärende, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 

 Verksamhetsplan och budget 2017. 
 
Medlemsavgift för Torsås kommun 2017, 102 103 kronor. 
 
Kostnader för projektet Vägen till självförsörjning i Torsås kommun, År 2017, 
561 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisad verksamhetsplan och budget 2017 från Regionförbundet i  
     Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 24/17    17/KS0020 
Uthyrningspolicy för Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Uthyrningspolicyn ligger till grund för hur Torsås Bostads AB handlägger 
ärenden och förfrågningar gällande bostadssökande och uthyrning.  
Uthyrningspolicyn följer hyreslagen och är det regelverk Torsås Bostads AB:s 
anställda arbetar efter vid uthyrning av bostäder. Se aktbilaga 
 
Styrelsen för Torsås Bostads AB beslutar 2016-09-29 att med kompletteringar 
gällande grundkrav och köpoäng anta förslag till uthyrningspolicy. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Torsås Bostads AB:s upprättade uthyrningspolicy. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 25/17    16KS0140 
Aktuell information om civilt försvar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetssamordnare Niclas Karlsson informerar om ärendet. 
 
Civilt försvar; Den verksamhet som genomförs för att hantera situationer vid 
höjd beredskap: 

 Skydd av befolkningen 

 Säkerställande av samhällsviktiga funktioner 

 Stöd till försvarsmakten. 
 
Under krig är det civila försvaret liktydigt med den verksamhet som 
kommunen driver. Krisberedningsförmågan är grunden. 
 
Kommunens uppdrag: 

 Förberedelser 

 Ledningsansvar 

 Lokal kristidsverksamhet 

 Geografiskt områdesansvar 

 Rapportering. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i ett brev daterat 
2016-12-13 till landets samtliga kommuner angående civilt försvar.  
 
Brevet skickas ut med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt 
närområde och att arbetet med planeringen för höjd beredskap återupptagits 
hos Länsstyrelsen och flera centrala statliga myndigheter. 
 
Man framhåller att kommunernas förmåga att upprätthålla verksamheten under 
störda förhållanden och ytterst under krigsfara och krig är grundläggande för 
Sveriges samlade förmåga att motstå ytter hot. Detta är ett författningsstyrt 
uppdrag enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Vidare tillkännager man att statens förväntningar på kommunernas angående 
civilt försvar varit låg de senaste 15 – 20 åren.  Statens förväntningar på 
kommunerna vad gäller förmågan att verka under höjd beredskap kommer att 
öka. 
 
MSB anser också att ytterligare avveckling av anläggningar, material med mera 
för civilt försvar ska upphöra. 
 

 Fortsättning 
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Fortsättning § 25/17, Aktuell information om civilt försvar 
 
Under 2017 kommer MSB att genomföra en analys av hur skyddet av civil-
befolkningen under höjd beredskap bör anpassas till nuvarande förhållanden 
samt inriktning avseende skyddsrumsverksamheten och räddningstjänst. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från säkerhetssamordnare avseende civilt försvar. 
-----  
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AU § 26/17    17KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan föreligger från Derry Philip, Uppsala om kameraövervakning med 
drönare. Se aktbilaga. 
 
En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervaknings-
lagen. Att fotografera med en drönare kallas därför att bedriva kamera-
övervakning i dessa sammanhang. För att få göra detta krävs att man har 
tillstånd från Länsstyrelsen om man ska fotografera en plats dit allmänheten 
har tillträde. 
 
Torsås kommun ges tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast 2017-02-06 
till Länsstyrelsen i Uppsala län,  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Derry Philip om 
     kameraövervakning med drönare. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 27/17   17/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Rapport bostadskön, Torsås Bostads AB. 

 Tack från Maxe och Eva Milesson avseende nomineringen till 
länshövdingens middag. 

 Projektet kommunhusen. 

 Projektet Olssonska handelshuset. 

 Lägesrapport Yaskawa. 

 Bergkvara hamn. 

 Nytt möte med Södra Wood operativa ledning gällande omställning. 

 Avveckling av Möre hotell (asylboende) 2017-03-03. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
----- 


