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  Närvarande § 
Lena Sjöstrand, socialchef 171 – 172 

Joel Parde, SydostLeader 181 

Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare 168 – 192 

Johan Petersson, L ej tjänstgörande ersättare 168 - 192 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 168 - 192    
 
§ 168 Redovisning beslut 
§ 169 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 170 Redovisning delegationsbeslut, anställningsbevis 
§ 171 Regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 2017-

  2021  
§ 172 Hyra extern lokal, socialnämnden  
§ 173 Icke verkställda beslut kvartal 1 – 2017 
§ 174 Nyttjanderätt/markköp, del av Bergkvara 2:33 
§ 175 Valdistriktsindelningen vid valen 2018 
§ 176 Antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till  
 kommunfullmäktige 2018 
§ 177 Valkretsindelning i Kalmar län vid landstingsval och antalet mandat 

  som landstingsfullmäktige skall ha vid valet 2018 med mera 
§ 178 Regional biogasstrategi 
§ 179 Ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning, Länsstyrelsen  
 Kalmar 
§ 180 Ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning med drönare, 

SSRS Sjöräddningen 
§ 181 Information från Joel Parde, SydostLeader 
§ 182 Delegationsordning för nämnder och styrelse 
§ 183 Verksamhet och användning av lokaler, Mjölner 
§ 184 Program för Bergkvara 2:1 med flera, Bergkvara hamnen 
§ 185 Medborgarförslag – Bristfällig skyltning 
§ 186 Motion – Bygg för LSS-behov 
§ 187 Motion – Sommarförskola på olika platser i kommunen 
§ 188 Delgivningsärende, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 Minnesanteckningar 2017-05-11 
 Reviderad budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020 
§ 189 Kommunledningen informerar 
§ 190 Båtcharter i Bergkvara hamn 
§ 191 Revidering firmatecknare i Torsås kommun 
§ 192 Promemoria Regionalt utvecklingsansvar 
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AU § 168/17 17/KS0012  
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-05-31. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån  
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-05-31. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 43   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 169/17 17/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under maj-juni 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under 
maj-juni 2017. 
 

 Bergkvara 2:9, Nybyggnad av stall. 

 Torsås 26:2, Nybyggnad, till- och ombyggnad och utvändig ändring av 
industribyggnad. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under maj-juni 2017. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 170/17 17/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under maj 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis 
under maj 2017. 
 
Kommunchef Håkan Petersson: 
 
Under perioden för sommarledighet 2017 förordnas enligt följande:  
 
Ekonomichef Anneli Ekström 26/6 – 16/7 
Socialchef  Alexander Louhichi  12/6 – 16/7 
IT-chef  Sofie Nyström 3/7 – 16/7 
  Thomas Danielsson 17/7 – 30/7 
Bildningschef Anneli Ekström 26/6 – 30/6, 10/7 – 16/7 
  Lena Sjöstrand 17/7 – 6/8 
Samhällsbyggnads- 
chef  Christian Lindström 3/7 – 16/7 (hela förvalt-
    ningen) 
  Hanna Gustavsson 17/7 – 23/7 (hela förvalt- 
    ningen) 

Thomas Danielsson 23/7 – 13/8 (hela förvalt- 
    ningen) 

 
För ovan tjänstgöring utgår ingen extra ersättning. 
 
Under perioden för ordinarie kommunchefs ledighet (25/6 – 16/7 2017) 
som faller utanför förordnande enligt ovan inträder ställföreträdande 
kommunchef (Anneli Ekström) i kommunchefsrollen. 
 
Under perioden för ordinarie personalchefs ledighet (17/7 – 13/8 2017) 
som faller utanför förordnande enligt ovan inträder kommunchef i 
personalchefsrollen. 

Kommunikationsansvarig Ann-Sofie Gränefält: 
 
Turistinformatör 2 stycken, timavlönad från och med 2017-06-05. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 170/11, Redovisning delegationsbeslut gällande 
upprättade anställningsbevis under maj 2017 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättat anställnings-  
     bevis under maj 2017. 
-----    
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 171/17 17/KS0097 
Regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 2017-
2021 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialchef Lena Sjöstrand föredrar ärendet. 
 

Bakgrund 

I regeringens skrivelse En samlas strategi för alkohol-, narkotika-, dopings- och 
tobakspolitiken (Skr. 2015/16:86) anges det strävan efter att minska tobaks-
bruket och begränsa alkoholskadorna samt att arbeta för ett narkotika- och 
dopingsfritt samhälle länge har varit viktiga mål för folkhälsoarbetet i Sverige. 
 
För att nå målet krävs ett strukturerat, långsiktigt, målinriktat, tvär-
professionellt och sektorsövergripande arbete på samhällets alla nivåer. 
 
Den regionala ANDT-strategin syftar just till att samverka och utforma 
insatser som verkar på olika nivåer samtidigt. Kommunerna har ett lagstadgat 
ansvar inom flera områden och även ansvar för det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet. Landstinget har ansvar för hälso- och sjukvård samt 
tandvård. Möten med patienter ger också möjlighet till att tidigt upptäcka 
individer i riskzon, motivera till förändrade levnadsvanor, identifiera och ge 
stöd till sårbara grupper samt erbjuda behandling. 
 
Länsstyrelsen har i uppdrag att se till att de nationella politiska målen för 
samhällets insatser mot alkohol, narkotika, doping och tobak uppnås. 
Länsstyrelsen har också ett tillsynsansvar över kommunerna enligt alkohol- och 
tobakslagen samt möjlighet att erbjuda utbildning och stöd till samarbets-
partners i det förebyggande arbetet. Genom Regionförbundet i Kalmar län 
pågår utvecklingsarbete inom missbruks-beroendevård. Regionförbundet 
samordnar frågor som berör socialtjänst och i angränsande områden hälso- och 
sjukvård i det gemensamma arbetet inom ”Länsgemensam ledning i 
samverkan”. 
 
Polisens uppgift är att arbeta för att lagstiftning inom området följs. I 
samverkansavtalet och medborgaröverenskommelse mellan Torsås kommun 
och polisen, LPO Karlskrona finns en punkt som omfattar alkohol, narkotika, 
droger och tobak. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 171/17, Regional ANDT-strategi och handlings-
plan för Kalmar län 2017-2021 
 
Förslag till den regionala ANDT-strategin har arbetats fram i det regionala 
nätverket för kommunernas ANDT-samordnare (Torsås kommun har ingen 
ANDT-samordnare). Länsstyrelsen samordnar nätverket och har lett arbetet. 
Länsstyrelsen, Nybro kommun och Kalmar kommun har utgjort arbetsgrupp 
tillsammans med regionförbundet och landstinget samt polisen. Övriga 
kommuner har genom folkhälsosamordnaren (Torsås har ingen folkhälso-
samordnare) fått lämna synpunkter och ge sitt godkännande till det nu färdiga 
förslaget till regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 2017-
2021. 

 

Konsekvensanalys 

Den regionala ANDT-strategin bör ligga till grund för Torsås kommun mål 
och handlingsplan gällande ANDT-arbete.  
 
Socialnämnden beslutar 2017-06-08 § 78 att ta informationen till protokollet 
samt att överlämna till kommunfullmäktige för beslut om att anta Regionala 
ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 2017-2021. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättad regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar  
     län 2017- 2021.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 172/17 
AU § 153/17    17/KS0056 
Hyra extern lokal, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialchef Lena Sjöstrand föredrar ärendet. 
 

Bakgrund 

Socialförvaltningen har under en längre tid sökt både lokallösningar och 
utvecklingsmöjligheter utifrån olika verksamheters behov. Dessa behov har 
dock inte kunnat lösas inom Torsås Fastighets AB:s fastighetsbestånd. Utifrån 
detta har socialförvaltningen nu även tittat på externa lokallösningar. 
Möjligheten finns att hyra externa lokaler vid Industrigatan 9 vilka ägs av KB-
Triangeln. Lokalerna hyrs för närvarande av Yaskawa som har beslutat minska 
sin kontorsverksamhet i Torsås. 
 
Socialförvaltningen i Torsås kommun är för närvarande en växande förvaltning 
till stor del beroende på det ökande antalet nyanlända. Detta innebär att både 
integrationsverksamheten samt arbetsutvecklingsenheten utökar sin 
verksamhet och har ökat behov av lokaler. 
 
Förslag på omflyttning av verksamheter 
Vid tecknade av externt hyresavtal med KB-Triangeln för lokal på 
Industrigatan 9. 
 
Till Industrigatan 9 
Dagligverksamhet (nuvarande på Vågen) 
Dagligverksamhet Bron (nuvarande Bryggaren) 
Mötesplatsen på Svalan 
Boendestöd (nuvarande Bryggaren) 
Eventuellt Lär Vux 
 
Till Bryggaren 
Integration vuxen (nuvarande lägenhet i Torsås, Torsås Bostads AB) 
Integration administration (nuvarande Sockenstugan) 
 
Uppsägning av lokaler 
3 rum och kök lägenhet i Torsås från Torsås Bostads AB  
Sockenstugan i Söderåkra 
 
Lokalen för mötesplatsen Svalan omvandlas till bostadslägenhet för brukare 
enl. LSS. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 172/17, Hyra extern lokal, socialnämnden 
 
Ekonomi 
 
Totalt fördyrad kostnad vid för värvning av lokalen på Industrigatan 9, är  
5 197 kronor per månad för socialförvaltningen.  
Omflyttningen innebär en minskad vikariekostnad då Dagligverksamheten kan 
drivas vid kortare sjukfrånvaro/ledighet utan tillsättning av vikarier. 
 

Konsekvensanalys 
 
Om socialförvaltningen inte kan hyra den externa lokalen på Industrigatan 9 
blir konsekvenserna följande. 
 
Dagligverksamhet på Vågen kan inte ta emot fler brukare. Verksamheten 
uppfyller inte de principer som finns i LSS.  
 
Arbetsmarknadsenheten Vågen är som arbetsplats överbelastad och har små 
ytor för befintliga verksamheter. Vilket innebär att tillbuden ökar små 
möjligheter till miljö sortering. Det kommer även en ökad personalaktivitet, 
fler deltagare samt personal pga. projekt. 
 
Integrationsenheten Vuxen har idag en arbetsplats som är överbelastad. 
Undermålig kontorsmiljö i form av ytor samt sekretess. Arbetsmiljön är så pass 
dålig att ny anpassad lokal för verksamheten måste till. Om det inte sker till 
Bryggaren är risken överhängande att socialförvaltningen behöver hyra annan 
extern lokal till Integration vuxen. 
Lägenheten från TBAB är inte anpassad för denna form av verksamhet och 
bör hyras ut till privat hyresgäst.  
 
Socialförvaltningen kommer inte kunna säga upp hyresavtalet gällande 
Sockenstugan. 
 
Socialförvaltningen kommer inte heller få tillgång till ytterligare en bostads-
lägenhet till LSS (om inte mötesplatsen LSS flyttas). 
 
Föreslagen omflyttning ger en bättre arbetsmiljö för kommunens medarbetare 
samt för de brukare som är i dessa verksamheter. Lokalerna är byggda och 
anpassade för detta ändamål. Denna eventuella flytt skulle även innebära fler 
medarbetare inom Dagligverksamhet i samma lokal som då även skulle kunna 
vid eventuell sjukfrånvaro lösa arbete utan tillsättning av vikarie. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 172/17, Hyra extern lokal, socialnämnden 
 
Utifrån ovannämnda brister i de befintliga lokaler avseende handikapp-
anpassningen och sekretessen samt de nya behov som uppstått finns ett stort 
behov av tillskott av lokalen på Industrigatan 9 för ge möjligheten till att 
förbättra för ett flertal verksamheter inom socialförvaltningen. 
 
Socialnämnden beslutar 2017-06-08 § 77 att föreslå kommunstyrelsens 
arbetsutskott godkänna tecknade av externt hyreskontrakt avseende lokaler på 
Industrigatan 9, Torsås samt att försöka förhandla om kontraktet till fem år i 
stället för tio år samt tolv månaders uppsägning i stället för tjugofyra månader. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna, att socialnämnden hyr lokaler på Industrigatan 9 i Torsås för 
     dagligverksamhet, boendestöd, träffpunktsverksamhet Svalan samt  
     eventuellt Lärvux, med en kontraktstid på fem (5) år med tolv (12)  
     månaders uppsägning. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 173/17   17/KS0098 
Icke verkställda beslut kvartal 1, 2017  
 
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 1, 2017 
 
Antal icke verkställda beslut:  
Varav två upphört under 1:a kvartalet. 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20160629 - 
20170301 

245 LSS Bostad med särskild service 

Man 20160621-
20161115 

147 SoL Öppenvårdsinsats, redovisas 
tidigare 

Man 20160926 -  186 LSS Korttidstillsyn – resursbrist 

Man 20160705 - 269 LSS Korttidstillsyn – resursbrist 

Kvinna 20160812 - 187 SoL Korttidstillsyn – resursbrist 

   
Antal dagar från beslut till rapportering (170331): 1 034 (848) 
Antal män: 4 (4) 
Antal kvinnor 1 (1) 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 1, 2017. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 174/17   17/KS0099 
Nyttjanderätt/markköp, del av Bergkvara 2:33 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Maria Wiefel, Bergkvara föreligger en förfrågan om att få nyttja alternativ 
köpa del av mark på fastigheten Bergkvara 2:33. 
 
Marken gränsar till fastigheten Kättingen 10 som ägs av Maria och Sascha 
Wiefel. 
 
Marken ska användas som bete till två hästar. Stängsling samt renhållning av 
marken bekostas fastighetsägarna till Kättingen 10. 
 
Förslag föreligger på fyra olika markområde, samtliga ligger på planlagd mark. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att försälja alternativt upprätta nyttjanderätt på del av fastigheten  
     Bergkvara 2:33. 
-----  
Sändlista 
Maria Wiefel, Bergkvara 
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AU § 175/17   17/KS0045 
Valdistriktsindelning vid valen 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen se över indelningen i valdistrikt året 
närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. 
 
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast 2017-12-01 
för att beslutet ska kunna tillämpas vid valet 2018.   
 
Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det 
finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 
röstberättigade. 
 
Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns 
synnerliga skäl. 
 
Till ledning för kommunens översyn av valdistriktsindelning bifogas 
förteckning över antalet röstberättigade i de olika valdistrikten.  
 
Länsstyrelsen emotser resultatet av Kommunfullmäktiges översyn av nu 
gällande valdistriktsindelning och eventuellt förslag till ny valdistriktsindelning 
senast 2017-10-02. 
 
Valdistrikt Antal röstberättigade 
 
Gullabo      502 
Torsås 1   1 227 
Torsås 2   1 390   
Söderåkra 1  1 168 
Söderåkra 2   1 286   

 
Anser kommunen att nuvarande valdistriktsindelning kan vara oförändrad även 
vid valen 2018 skall även detta anmälas till Länsstyrelsen av 
kommunfullmäktige senast 2017-10-02. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
förslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att Meddela Länsstyrelsen att på grund av avstånd och geografisk belägenhet 
     bör valdistrikten behållas oförändrade. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 176/17   17/KS0045 
Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid 
val till kommunfullmäktige 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 
Antal ledamöter och ersättare 
 
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. 
Beslutar Kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska 
beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i landet. 
 
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 3 § 
kommunallagen). 
 
Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare som ska finnas. Antalet 
ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti 
får i kommunen. 
 
Beslut om antal ersättare ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 
kap 4 § kommunallagen). 
 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut vad gäller 
såväl antalet ledamöter som antalet ersättare. 
 
Valkretsindelning 
 
Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets (4 kap 11 § 
vallagen). 
 
Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen 
delas in i två eller flera valkretsar. En kommun som har färre än 36 000 
personer som har rösträtt får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda 
skäl för det (4 kap 12 § vallagen). 
 
Antalet personer som har rösträtt i en kommun skall beräknas på grundval av 
uppgifterna i folkbokföringsdatabasen hos skatteförvaltningen den 1 mars det 
år beslutet om valkretsindelning fattas. 
 
Indelning i valkretsar skall beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 
oktober året före det valår då den nya indelningen skall gälla för första gången. 
För att gälla skall beslutet vara fastställt av Länsstyrelsen (4 kap 13 § vallagen).  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 176/17, Antalet ledamöter och ersättare samt 
indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2018 
 
Länsstyrelsen emotser därför i god tid före 2018-04-30 besked om det antal 
ledamöter och ersättare som ska utses i nu valkretsindelade kommuner och i 
förekommande fall det antal ledamöter och ersättare som skall utses i för första 
gången valkretsindelade kommuner. 
 
Antal röstberättigade, 5 573. 
Antal mandat 2014, 35. 
Antal valkretsar 2014, 1. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från partigrupperna avseende antalet ledamöter och 
    ersättare i kommunfullmäktige efter valet 2018, 
 
att synpunkterna ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2017-09-18 för  
     redovisning i kommunstyrelsen 2017-09-26.  
-----  
Sändlista 
Partigrupperna 
Kommunstyrelsen 
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AU § 177/17   17/KS0045 
Valkretsindelningen i Kalmar län vid landstingsval och antalet 
mandat som landstingsfullmäktige ska ha vid valet 2018 med 
mera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Valkretsindelning 
 
De regler som gäller då Landstinget skall delas in i valkretsar vid val till 
landstingsfullmäktige framgår av 4 kap 5-8 §§ vallagen. 
 
Enligt beslut av Kalmar läns landsting är Kalmar län vid landstingsvalet 2014 
indelat i sex valkretsar. 
 
2018 års landstingsval kommer att äga rum enligt nu gällande valkretsindelning 
om inte landstinget beslutar om annan valkretsindelning. 
 
Indelning av valkretsar för valt till landstingsfullmäktige skall, sedan 
kommunerna inom landstinget fått tillfälle att yttra sig, beslutas av landstings- 
fullmäktige senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen 
skall gälla för första gången (4 kap 8 § vallagen). 
 
För att landstingsfullmäktiges beslut om valkretsindelning ska gälla, ska 
beslutet fastställas av Länsstyrelsen (4 kap 8 § vallagen). 
 
Beslut om ändrad valkretsindelning ska för att det ska kunna tillämpas vid valet 
år 2018, fattas av landstingsfullmäktige senast 2017-10-31 (4 kap 8 § vallagen). 
 
Länsstyrelsen emotser därför besked om nuvarande valkretsindelning ska bestå 
vid valet år 2014 eller om ny valkretsindelning ska gälla. 
 
Antalet mandat 
 
Enligt beslut av Kalmar läns landsting ska antalet mandat i landstings-
fullmäktige uppgå till 67.  
 
Beslut om ändrat antal mandat ska för att det ska kunna tillämpas vid valet år 
2018 fattas före utgången av februari månad 2018 (5 kap 3 § kommunallagen). 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslut om ändring av antalet 
ledamöter. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 177/17, Valkretsindelningen i Kalmar län vid 
landstingsval och antalet mandat som landstingsfullmäktige ska 
ha vid valet 2018 med mera 
 
Länsstyrelsen ska senast 2018-04-30 fastställa antalet fasta valkretsmandat i 
varje valkrets (4 kap 10 § vallagen). 
 
Länsstyrelsen emotser därför besked om det antal mandat som ska gälla så 
snart detta har beslutats. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Meddela Landstinget att antalet mandat samt nuvarande valkretsindelning ska 
vara oförändrad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 178/17 
AU § 378/15 
AU § 171/14   14/KS0117 
Regional biogasstrategi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionala strategin för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs 
län, åtgärder 2014-2017 med utblick till 2020 sammanfaller med kommun-
styrelsens verksamhetsplan för 2014. 
 
I dokumentet regional strategi för biogas till fordon för Kalmar län finns bland 
annat två mål: 
 

 att stötta lantbrukare inom området Blekinge-Torsås-Södra Möre med 
kompetensutveckling genom LRF:s projekt GAFE (Goda affärer på 
förnybar energi). Erfarenhetsutbyte och samverkan i hela värdekedjan. 

 att sammanföra investerare med potentiella kunder + ta fram lämpliga 
affärsmodeller för att nå målet om ett tankställe i varje kommun. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att inhämta en redovisning från LRF gällande projektet GAFE (Goda affärer 
     på förnybar energi)., 
 
att ställa sig positiva till strategin gällande att skapa ett tankställe i varje 
     kommun. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-12-01 
 
För LRF:s räkning, svar från Magnus Svensson: 
 
Vad det gäller den regionala biogasstrategin så finns det en grupp lantbrukare 
som har betalat en konsult för att utreda biogasproduktion, själva eller 
tillsammans med Karlskrona kommun.  
Denna utredning ska vara klar nu i höst och en i gruppen ska ta kontakt med 
konsulten för att få den utlovade utredningen.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2018-12-01: 
 
att efterhöra med Magnus Svensson om kommunstyrelsen kan få ta del av den 
     utredning, som gjorts gällande biogasproduktion. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 178/17, Regional biogasstrategi 
 
Arbetsutskottets behandling 2017-06-13 
 
Enligt Ralf Johansson, Bergkvara så ska Karlskrona kommun ta fram ett 
förslag som ska redovisas till LRF. Ingen tid är angiven. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avsluta ärendet, Regionala strategin för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar  
     och Kronobergs län. 
-----  
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AU § 179/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning 211-3142-2017  
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län har inkommit med en ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning.  
 
Syftet är rovdjursinventeringar i landet samt inom viltförvaltningen i samband 
med rovdjursangrepp. Hjälpmedel vid forskningsmärkning av rovdjur samt 
hjälpmedel vid misstanke om att det på någon plats finns en invasiv art. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-06-16 till Länsstyrelsen Kalmar län. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Länsstyrelsen i Kalmar  
     län om kameraövervakning, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Kalmar län 
Kommunstyrelsen 
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AU § 180/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare, SSRS 
Sjöräddningen, 211-2475-17  
 
Ärendebeskrivning 
 
SSRS Säddningen har till Länsstyrelsen i Hallands län inkommit med en 
ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Drönaren ska 
användas för livräddande syfte för att söka efter försvunna människor och 
barn. Övervakningen ska se vid svenskt farvatten. Farvatten som omfattas av 
Länsstyrelsen i Halmstad – det vill säga Hallands kuststräckning och farvatten 
inklusive vattendrag där olyckor kan ske och sjöräddningen kan involveras. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-06-20 till Länsstyrelsen Hallands län. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Länsstyrelsen Hallands  
     län om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Hallands län 
Kommunstyrelsen 
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AU § 181/17    17/KS0042 
Information, SydostLeader 
 
Ärendebeskrivning 
 
Joel Parde, ordförande SydostLeader informerar om genomförd verksamhet, 
projektbeslut, uppnådda mål/indikatorer samt ekonomi. 
 
SydostLeader, som omfattar kommunerna Emmaboda, Karlshamn, 
Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, 
Torsås och Uppvidinge, bildades formellt vid första årsstämman 2015-11-20. 
 
Så här långt, har föreningen haft ett omfattande söktryck och totalt har 
beslutats om 90 projektansökningar av vilka 24 projekt är prioriterade och 14 
projekt avslagna.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera informationen från SydostLeader. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 182/17 
KF § 83/16 
KS § 132/16 
AU § 161/16   16/KS0099  
Delegationsordning för nämnder och styrelse 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid personalutskottets sammanträde 2016-05-03 föreslog ledamöterna att 
kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras avseende vem som 
beslutar vid konferenser som är förlagda i mer än två dagar. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att samtliga nämnder och styrelse ser över och harmoniserar delegations- 
     ordningarna. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2016-05-31 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att samtliga nämnder och styrelse ser över och harmoniserar delegations- 
     ordningarna. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-06-13: 
 
att samtliga nämnder och styrelse ser över och harmoniserar delegations- 
     ordningarna. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-06-13 
 
Ledamot Mona Magnusson, M framställer om att hela kommunens 
delegationsordningar som är ett levande dokument bör ses över. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta partigruppernas synpunkter på nämnder och styrelses gällande 
    delegationsordning och reglemente, 
 
att synpunkterna ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2017-10-30 för  
     redovisning i arbetsutskottet 2017-11-07.  
-----  
Sändlista 
Partigrupperna 
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AU § 183/17 
AU § 98/16 
AU § 84/16   15/KS0188 
Verksamhet och användning av lokaler, Mjölner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 

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

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

 Vad kan man/vi ha för verksamhet i salongen? 

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

 Hur skulle en sådan verksamhet finansieras? 
 

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

 

Sammanfattning av samtalen med referensgrupperna 
 

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

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

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 183/17, Verksamhet och användning av lokaler, 
Mjölner 

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

 

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

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

Fortsättning 
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Fortsättning § 183/17, Verksamhet och användning av lokaler, 
Mjölner 

 

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

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05: 
 
att notera informationen gällande förslag på användning av lokalerna på 
     Stage4you. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-06-13 
 
Bildningsnämnden beslutar 2017-05-09 § 66 att begära en förtydligande 
avseende Mjölners nuvarande verksamhet och användning av lokalerna. 
 
Kommunchef Håkan Petersson lämnar en lägesrapport i ärendet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att fortsätta dialogen med bildningsnämnden gällande användning av lokalerna  
     på Mjölner. 
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 184/17 
KS § 261/15   15/KS0207  
Program för Bergkvara 2:1 med flera, Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med programmet är att undersöka hur området kan utvecklas för att 
skapa en ny stadsdel i Bergkvara samhälle.  

 
Detaljplanen för Bergkvara municipalsamhälle, som vann laga kraft 1932-06-
22, består till stor del av mark för trafikändamål. All spårbunden trafik lades 
ner i Torsås kommun 1965 och hamnverksamheten inom planområdet är liten. 
Den gällande planen hindrar andra användningsområden av Bergkvara 
hamnområde. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

att ingen erinran föreligger mot program för Bergkvara 2:1 med flera,  
     Bergkvara hamn. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 185/17 
KF § 31/17   17/KS0068 
Medborgarförslag – Bristfällig skyltning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Melker Lyth, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun märker upp 
med befintliga skyltar sporthallen mot Karlskronavägen och Torsås Ryttares 
ridanläggning mot Norra Tång. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2017/03-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Torsås kommun – Bristfällig skyltning till 
    tekniska nämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun-
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar 
inte nämnden/styrelsen tidsfristen, ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-06-13 
 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning: 
 
Enligt förslaget ska bägge skyltningarna sitta inom Trafikverkets vägområde. 
Baserat på tidigare erfarenheter av liknande skyltning samt VGU så ”snitslar” 
inte Trafikverket vägar till lokala besöksmål utan sätter endast upp en skylt vid 
närmaste avfart från länsväg, precis som befintlig skyltning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2017-05-18 § 21 att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Bristfällig skyltning med hänvisning till tekniska 
     nämndens beslut, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 186/17 
AU § 67/17 
KS § 131/16 
AU § 155/16 
AU § 82/16 
KF § 21/16   16/KS0048 
Motion – Bygg för LSS-behov 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, L och Johan Petersson, L efterhör i en motion att Torsås 
kommun inleder en översyn av verksamheten som presenteras för 
kommunfullmäktige, att kommunen inrättar LSS-boende och korttidsboende 
samt att kommunen står för kontrakten. 
    

Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg för LSS-behov 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 LSS-behov 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 2016-05-10 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2016-04-07 § 65 att ge LSS-hand-
läggaren i uppdrag att göra en grundlig genomlysning av LSS-behov som 
redovisas 2016-09-08 och därefter överlämnas till kommunkansliet. Tidsfristen 
kommer inte att hållas med anledning av detta omfattande arbete som en 
grundlig genomlysning kräver. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 186/17, Motion – Bygg för LSS-behov 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-05-10 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna tidsfristen för socialnämnden avseende beredning av motion –  
     Bygg för LSS-behov fram till och med 2016-10-04. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-05-31: 
 
att godkänna tidsfristen för socialnämnden avseende beredning av motion –  
     Bygg för LSS-behov fram till och med 2016-10-04. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-03-07 
 
Socialnämnden beslutar 2016-09-22 § 115 att överlämna följande yttrande: 
 
Handläggare Lotta Dahl har tillsammans med områdeschef Per Öhman 
påbörjat en genomgång av LSS-verksamheterna i Torsås kommun. Arbetet 
med detta kommer att fortgå under resten av 2016 och planeras vara klart 
våren 2017. 
 
Det som hittills framkommit i översynen är att det finns några som är beviljade 
bostad med särskild service enligt LSS som ska kunna få stödet på annat sätt 
som inte är lika omfattande som den insatsen avser. Det har också fram-
kommit att vissa arbetssätt bör förändras för att målen för de boende ska 
kunna uppnås. 
 
I dagsläget finns inga nya ansökningar om bostad med särskild service. 
 
Socialnämnden kommer att lyfta frågan med Torsås Bostads AB avseende att 
kommunen ska stå för kontrakten i framtida boenden. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-03-07: 
 
att återremittera motionen – Bygg för LSS till socialnämnden för att få ett 
     förtydligande av nämndens yttrande. 

 
Arbetsutskottets behandling 2017-06-13 
 
Förtydligande av socialnämndens yttrande 2017-05-18 § 64: 
 
Socialnämnden genomför under 2017 en brukarrevisions om framtida LSS 
boende i kommunen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 186/17, Motion – Bygg för LSS-behov 
 
Underlag till intervjuer och enkäter arbetas fram under april och maj månad. 
Intervjuer och enkäter kommer att genomföras under juni, augusti och 
september månad. Redovisning av resultat beräknas vara klara under oktober 
månad 2017. 
 
Brukarrevisionen omfattar Torsås kommun och kommer att genomföras i det 
egna hemmet, föräldrahemmet eller på neutral plats. 
 
Utifrån den pågående brukarrevisionen bedömer socialnämnden att inte förrän 
resultatet av revisionen finns till hands kan behovet från LSS boende i fram-
tiden presenteras. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avvakta med svar på motionen – Bygg för LSS-behov tills resultatet av den  
     pågående brukarrevisionen är utvärderad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 187/17 
KF § 32/17    17/KS0070  
Motion – Sommarförskola på olika platser i kommunen 
  
Ärendebeskrivning  
 
Janita Kirchberg, SD och Martin Kirchberg, SD hemställer i en motion att 
Torsås kommun ser över verksamheten för förskolan under sommaren så att 
antingen Torsås blir baspunkten eller att man växlar mellan förskoleorterna i 
kommunen (Söderåkra, Gullabo, Torsås och Bergkvara) år för år. 
 
Under semestertiden så stänger alla förskolor i kommunen förutom en. All 
verksamhet flyttas då till förskolan i Bergkvara. Det innebär att bilåkandet ökar 
dramatiskt för många barn, samtidigt som tiden för barnen på förskolan blir 
betydligt längre.  
 
Om det finns underlag för att ha en förskola öppen på sommaren så borde den 
antingen ligga centralt i kommunen, eller också variera sin placering från år till 
år. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2017-03-20: 
 
att överlämna motionen – Sommarförskola på olika platser i kommunen till 
     bildningsnämnden  för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun-
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar 
inte nämnden/styrelsen tidsfristen, ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-06-13 
 
Yttrande från förskolechef Lena Ekevy: 
 
Under sommartid minskar barnantalet i förskolan väsentligt då de flesta 
vårdnadshavare har semester förlagd till sommaren. Då personalen i förskolan 
också behöver en längre sammanhållen semester under sommartid samtidigt 
som det är glest på avdelningarna så har beslut fattats om att ha sommaröppet 
enbart på förskolan Ängen i Bergkvara. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 187/17, Motion – Sommarförskola på olika platser 
i kommunen 
 
Anledning till att Ängen valts ut som lämplig förskola är dels att lokalerna är 
tillräckligt stora för att rymma barnantalet, dels att gården är skuggig om det 
blir varmt och att det finns möjlighet att gå ner till havet samt att det finns 
samordningsvinster vid öppning och stängning tillsammans med fritids-
personal. Fritidshemmet har också sommaröppet i Bergkvara. 
 
Konsekvensanalys av motionen 
 
Om det ska vara fler förskolor öppna sommartid så blir kostnaderna betydligt 
högre då inga samordningsvinster kan göras, samtidigt som det är få barn på 
varje avdelning. Personalen kan heller inte få en sammanhållen semester. Och 
det är svårt att få tag i behöriga vikarier. 
 
För den pedagogiska verksamheten under resten av året är det bra att 
personalen har semesterledigt när det är minst antal barn på avdelningarna. Tas 
semester ut under andra perioder drabbar det kontinuiteten i verksamheten vid 
till exempel inskolningar, i lärandet med barnen, vid utvecklingssamtal och 
andra utvecklingsbehov med mera. 
 
Förslag till beslut är att behålla sommaröppning för förskolan i Bergkvara. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2017-05-09 § 67 att ställa sig bakom och godkänna 
förskolechef Lena Ekevys svar på motionen. 
 

Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar bifall till motionen – Sommarförskola på olika 
platser i kommunen.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Martin Kirchbergs, SD bifall till 
motionen och att avslå motionen finner han att arbetsutskottet beslutar att 
avslå motionen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 187/17, Motion – Sommarförskola på olika platser 
i kommunen 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Sommarförskola på olika platser i kommunen med 
     hänvisning till bildningsnämndens beslut 2017-05-09 § 67, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Reservation 
 
Martin Kirchberg, SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 188/17   17/KS0052  
Delgivningsärende, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 

 Minnesanteckningar 2017-05-11, möte mellan styrelsens arbetsutskott i 
Kalmarsunds Gymnasieförbund och medlemskommunernas 
arbetsutskott. 

 Reviderad Budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020 för 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 

 

Arbetsutskottet föreslår besluta: 
 
att notera redovisade delgivningsärende för Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 189/17   17/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt begäran från Christofer Johansson, C ajourneras sammanträdet mellan 
11.33 – 11.38. 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Silo/MIFO markundersökning, Bergkvara hamn. 

 Kiosken i Bergkvara, 2019-06. 

 Projekt kommunhusen 2017-06-12. 

 Invigning Torskolan 2017-08-19. 

 Avtalsförslag Södra. 

 Yaskawa. 

 Lokal SFI uppsagt. 

 Utvecklingsavdelning 2017-06-01. 

 Tekniska förvaltningen, chef gata/park, VA-chef, 2017-07-01. 

 Fiberutbyggnad. 

 Propsbacken. 

 Pappersfria sammanträde. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 190/17   17/KS0004  
Boat charter i Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan från Polarprod AB, Bo Carneholm om att disponera kajplats för  
uppstart av båtcharter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2017-04-11 § 115 att överlämna förfrågan avseende 
boat charter till tekniska nämnden för beredning (innefattande konsekvenser 
för området, kostnader). 
 
Hela hamnområdet ägs av Torsås kommun och av den anledningen bör för-
frågan tillgodoses och en plats i hamnen upplåts under en överenskommen 
period. 
 
Hyreskostnaden är 80 kronor per meter per månad. Från 2018 regleras detta 
genom då gällande taxa. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2017-05-18 § 20 att låta Polarprod AB disponera 
en plats under 2017 i Bergkvara hamn enligt föreslagen hyra 80 kronor per 
meter per månad. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera tekniska nämndens beslut 2017-05-18 § 20 avseende hyra av  
     kajplats. 
---- 
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AU § 191/17   17/KS0108 
Firmateckning i Torsås kommun – 2018, revidering  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-08-30 § 155: 
 
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 
Lena Svensson löneassisten 
Eva Bertilsson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
 
Vaktmästare Johnny Petersson, kommunsekreterare Yvonne Nilsson samt 
turismansvarig Ann-Sofie Gränefält 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, § 191/17, Firmateckning i Torsås kommun – 2018, 
revidering  
 
På kommunens vägnar underteckna löneutbetalningar, lönejusteringar, 
löneförskott, in- och utbetalningar av pensioner, skatteredovisningar och 
intresseavdrag, två i förening utse: 
 
Anneli Ekström personalchef 
Birgitta Eriksson löneassistent 
Lena Svensson löneassisten 
Eva Bertilsson löneassistent 
Carina Johansson personalassistent 
 
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 § 192/17   17/KS0109 
Promemoria Regionalt utvecklingsansvar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Stockholms, Kalmar och Blekinge läns landsting har hos regeringen ansökt 
om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. I denna 
promemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
ändras så att lagen även omfattar dessa län. Förslaget innebär även att berörda 
landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället 
ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock 
beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas. 
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft 2019-01-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2017-08-15. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 193/17   17/KS0003 
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Mona Magnusson, M informerar om Kvalitetsmässan i Göteborg 
den 14 – 16 november 2017. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att konferensen återkommer i arbetsutskottet 2017-08-15. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


