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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 239 - 265     
 
§ 239 Årsplan 2019, Plan 2020 – 2021 
§ 240 Ansökan om anstånd, anslutningsavgift för kommunalt VA 
§ 241 Delgivning, Ramavtal avseende leasing och administration av  
 personbil 
§ 242 Verksamhetsplan 2018, kommunstyrelsen 
§ 243 Delårsrapport 2017, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
§ 244 Delårsrapport 2017, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 245 Taxeföreskrifter och taxor 2018, Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 246 Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommunstyrelsen  

och kommunfullmäktige 2017-10-31 
§ 247 Delegationsordning/reglemente för nämnder och styrelse 
§ 248 Regler för partistöd i Torsås kommun 
§ 249 Förskolor i centrala Torsås 
§ 250 Hyra externa lokaler, Torsås 6:18 
§ 251 Hyra externa lokaler, Torsås 58:11, SFI/Lärvux 
§ 252 Hyra externa lokaler, Torsås 58:11, förskolan 
§ 253 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-  
 och sjukvård 
§ 254 Överenskommelse avseende samarbete kring besöksmålet Garpens  
 fyrplats   
§ 255 Icke verkställda beslut kvartal 2, 2017 
§ 256 Fastigheten Vågen 
§ 257 Öppen Wi-Fi på landsbygden 
§ 258 Mellströms bil   
§ 259 Synpunkter på Medborgarförslag – Lekplats i hyresområde 
§ 260 Prova på att vara funktionshindrad 
§ 261 Medborgarförslag – Öka bemanningen inom hemtjänsten och  
 äldreboende 
§ 262 Kurser/konferenser 
§ 263 Kommunledningen informerar 
§ 264 Fastigheter inom kommunstyrelsens verksamhet 
§ 265 Förfrågan om medverkan i projektet We stand app 
§ 266  Grannsamverkan Torsås (utgår) 
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AU § 239/17 
AU § 231/17 
KF § 55/17 
KS § 132/17 
AU § 150/17 
AU § 123/17 
AU § 121/17 
AU § 96/17   17/KS0075 
Årsplan 2018, Plan 2019 - 2020 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar befolkningsutveckling, ram-
förändringar, skatteintäkter, driftbudget samt investeringar för 2018.  
 

Tilläggsyrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar tillägg med att inhämta utförligare redovisning från 
socialnämnden avseende ramförändringar. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla tilläggsyrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-04-11: 
 
att inhämta utförligare redovisning från socialnämnden avseende ram- 
     förändringar, för redovisning i arbetsutskottet 2017-04-25, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2017-04-25. 
 

Arbetsutskottet/Budgetberedningens behandling 2017-04-25 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar sammanställning av nämndernas 
framställning samt regleringsavgiften i Sveriges kommuner och landsting SKL 
från februari 2016 till februari 2017. investeringar för 2017.  
 

Socialnämnden, socialchef Lena Sjöstrand, ordförande Christina 
Lönnqvist, S, 2:e vice ordförande Staffan Kromnow, S. 
 
Redovisning av socialnämndens rambudgetförslag, resursbehov 2018 – 2020 
samt placeringar Individ och familjeomsorg. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 239/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Bygg- och miljönämnden, tillförordnad förvaltningschef Hanna 
Gustafsson, ordförande Hans Larsson, S. 
 
Redovisning av driftskostnadsförändringar 2018. 
 

Bildningsnämnden, kommunchef Håkan Petersson 
 
Redovisning av volymökningar för 2018. 
 
Noteras att Henrik Nilsson Bokor, S lämnar sammanträdet. Mona Magnusson, 
M inträder som ersättare och Johan Petersson, L inträder som ersättare för 
Mona Magnusson, M.  
 

Tekniska nämnden, tillförordnad förvaltningschef Christian Lindqvist, 
ordförande Roland Swedestam, S 
   
Redovisning av driftkostnadsförändringar, skattefinansierad och affärdrivande 
verksamhet 2018. 
 

Kommunstyrelsen, kommunchef Håkan Petersson, ekonomichef Thomas 
Danielsson. 

 
Redovisning av volymförändringar 2018. 
 

Budgetberedningen föreslår 2017-04-25 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att budgetförutsättningar för 2018 års budget skall baseras på: 
 
     God ekonomisk hushållning 1 procent, 
      7 040 invånare som antagen befolkningsprognos, 
      Skatter och bidrag i nationell rapport per 27 april 2017 samt 
      50 procent, Sveriges kommuner och landstings kalkyl över regleringsavgift, 
      april 2017. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 239/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-05-02 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar de ekonomiska budget- 
förutsättningar som gäller efter Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
cirkulär per 2017-04-27. Dokumentet är uppdaterat med nya skatter och 
bidragskalkylen, april, invånarantal, hantering av regleringsavgiften, God 
ekonomisk hushållning, hur resursfördelningsmodellen nyttjats under 2016 och 
kostnadsförändringar från plan 2018. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-05-02: 
 
att notera redovisningen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-05-15 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S redovisar majoritetens (Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna) förslag till 
budget 2018, plan 2019 – 2020. 
 
God ekonomisk hushållning 
 
Resultatnivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun ändras från 2 
till 1 procent av skatter och utjämning. Därmed skall nettokostnadsandelen 
över en rullande femårsperiod inte överstiga 99 procent.  
Investeringarna skall över en rullande femårsperiod vara självfinansierade till 
50 procent.  
 
Resultatutjämningsreserven utgör buffert inför konjunkturnedgång eller vid 
större avvikelser. Reserven uppgår i nuläget till 14,5 miljoner. 

 
Resursfördelningsmodell 2018 
 
Den i kommunfullmäktige beslutade resursfördelningsmodellen justeras inför 
2018 enligt följande:  
Nivåerna i ingången av 2018 års verksamhet  
Barn i förskola: 280. Elever i grundskola:740. Elever i särskola 12.  
Hemtjänsttimmar: 86000.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 239/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Inom ramen för beslutat resursfördelningssystem för volymförändringar under 
innevarande budgetår sätts ersättningsnivåerna till;  
35 000 kronor per elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring. 
65 000 kronor per barn i förskolan överstigande 10 barn förändring. 
200 000 kronor per förändrat elevantal i särskolan. 
380 kronor per timme hemtjänst överstigande 2 000 timmars förändring 
hemtjänst.  

  
Utdebitering 
 
Skatten beräknas oförändrad under planperioden på 21,43. 
 
Internränta 
 
Internräntan fastställs till 2,5 procent. 

 
Revisionens budget 2018 
 
Föreslås vara oförändrad 500 000 kronor. 

 
Nyupplåning 
 
Kommunstyrelsen ges under 2018 rätten att öka kommunens skulder med upp 
till 25 miljoner kronor. 

 
Befolkningsprognos 2018 - 2020:  
 
2018: 7040, 2019: 7060, 2020: 7080.  

 
Resultatbudget (Tkr) 
 
2018: 3 947 
2019: 5 269    
2020: 7 117 

 
Löneökningar Budget 2018 plan 2019-2020 (Tkr) 
 
2018: 7 900, 2019: 8 200, 2020: 8 500 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 239/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Fördelning Effektiviseringskrav 2018 -2000 (Tkr) 
 
Kommunstyrelsen   -200 
Socialnämnden  -800 
Bildningsnämnden  -800 
Bygg och Miljönämnden -100 
Tekniska nämnden  -100 

 
Nya Satsningar 2018 – Efter fördelat effektiviseringskrav. (Tkr) 
 
Kommunstyrelsen 
Näringslivsutveckling   200                                             
Folkhälsa    200  
Övergångskostnader arkiv (engångskostnad 2018) 300    
 
Valnämnden                       
Kostnader valår    90 
 
Tekniska Nämnden  
Skattefinansierad                                -100 
 
Socialnämnden                         
Förebyggande och tidiga insatser                    1 000 
 
Bildningsnämnden                         
Volymförändringar barn                    2 500 
 
Bygg och Miljönämnden    
Bostadsanpassningar   500 

 

 
Resultat:  
 
Budget 2018: 3 947 Plan 2019: 5 269 Plan 2020: 7 117 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 239/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Investeringsbudget 2018 plan 2019-2020 
 

 Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Kommunstyrelsen 20 910 12 420 6 885 

Bygg- och miljönämnden 500 600 700 

Tekniska nämnden 
Skattefinansierad 

 
8 375 

  
12 025 

 
1 875 

Tekniska nämnden  
Anläggningstaxa 

 
18 000 

 
3 700 

 
3 700 

Socialnämnden 800 800 800 

Bildningsnämnden 1 270 2 400 2 100 

Totalt 49 855 31 945 16 060 
 

  
  

 

 
Martin Kirchberg, SD och Sten Bondesson, C meddelar att de inte kommer att 
ta ställning till något beslut utan återkommer i kommunstyrelsen 2017-05-30 
med eget förslag till budget 2018, plan 2019 – 2020. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2017-05-16 kommunstyrelsen besluta: 

   

 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att fastställa nivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun till 1  
     procent av skatter och kommunal utjämning, 

 
att över en rullande femårsperiod ska inte nettokostnaderna överstiga 99  
     procent av skatteintäkter och kommunal utjämning, 
 
att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 
     50 procent, 

 
att fastställa kommunens internränta till 2,5 procent, 

 
att fastställa oförändrad utdebitering 21,43, 
   

 

att fastställa revisionens budget med 500 tusen kronor,  
 
att fastställa majoritetens förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för  
     2019 – 2020, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 239/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor, 
 
att i beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring under  
     innevarande budgetår fastställa nivån för ingången i 2018 års verksamhet  
     till, 740 elever i grundskolan, 280 barn i förskolan, 12 elever i särskolan  
     samt 86 000 timmar hemtjänst, 
 
att inom ramen för beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring  
    under innevarande budgetår fastställa ersättningsnivån till 35 000 kronor per 
    elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring. 65 000 kronor per  
    barn i förskolan överstigande 10 barns förändring, 200 tkr per förändrat  
    elevantal i särskolan samt 380 kronor per hemtjänsttimme överstigande  
    2 000 timmars förändring, 
 
att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt,  
     att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-05-30 
 
Henrik Nilsson Bokor, S redovisar en revidering av alliansens förslag till 
budget 2018: 10 elever i särskolan istället för 12 elever i särskolan. 
 
Martin Kirchbergs, SD redovisar Sverigedemokraternas förslag till budget 2018, 
plan 2019 – 2020. 
 

 Öka anslagen till kommunstyrelsen med 120 tkr för att möjliggöra 
införandet av ett oppositionsråd på deltid. 

 Minska anslaget till kommunfullmäktige med 24 tkr, vilket är besparingen 
om fullmäktigesammanträden hålls i kommunens egna lokaler. 

 Öka anslagen till socialnämnden med 4,5 mnkr för att undvika ytterligare 
nedskärningar i välfärden. 

 Använda 3,5 mnkr av resultatutjämningsreserven för att finansiera 
tillskottet till socialnämnden. 

 Minska anslagen till bildningsnämnden med 305 tkr, vilket med föreslagna 
besparingar ändå möjliggör en satsning på skolsköterskans tillgänglighet 
och andra folkhälsoinsatser med ungdomsfokus. 

 Fullmäktige antar skrivelserna i Sverigedemokraternas budget för 2018 som 
generellt ramverk för ekonomiska prioriteringar inom respektive nämnd 
och förvaltning. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 239/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Christofer Johansson, C redovisar Centerpartiets förslag till budget 2018, plan 
2019 – 2020. 
 

 Avsätta till bildningsnämnden 600 000 kronor för satsning på förskole-
platser. 

 Avsätta till socialnämnden 150 000 kronor till utredning av att driva ett 
HVB-hem i kommunal regi samt om delade turer. 

 För att kompensera anslagen till bildningsnämnden och socialnämnden 
minska bygg- och miljönämndens bostadsanpassningar med 500 000 
kronor. 

 Minska kommunstyrelsens budget med 300 000 kronor (100 000 kronor 
för Kalmarsunds Gymnasieförbund och 200 000 kronor för kommunens 
närings-livsutvecklare).  

 

Yrkande 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar avslag på följande i alliansens förslag: 

 att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade 
till 50 procent, 

 att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor, 

 att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har 
rätt, att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 

 
Christofer Johansson, C yrkar att över en rullande femårsperiod ska 
investeringarna vara självfinansierade till 100 procent. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre hela budgetförslag – arbetsutskottets 
förslag till beslut, med revidering 10 elever i särskolan - Martin Kirchbergs, SD, 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018, - Christofer Johanssons, C 
Centerpartiets förslag till budget 2018. 
  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Votering begärs och kommunstyrelsen har att besluta om motförslag i 
huvudvotering antingen Martin Kirchbergs, SD, förslag eller Christofer 
Johanssons, C förslag. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 239/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Christofer Johanssons, C förslag, som 
motförslag i huvudvoteringen varvid votering begärs. 
 
Vid omröstning där ja = Christofer Johanssons, C förslag och nej = Martin 
Kirchbergs, SD, förslag, avges 3 ja-röster, 2 nej-röster samt 6 avstår. Hur var 
och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat att Christofer Johansson, C förslag som motförslag i 
huvudvoteringen.  
 

Omröstningslista nummer 1  
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S       X 

Susanne Rosén S    X 

Lena Gustafsson V    X 

Mona Magnusson M       X 

Johan Petersson L Staffan Kromnow, M   X 

Sten Bondesson C  X   

Marcus Johansson C  X   

Christofer Johansson C  X   

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S       X 

 Summa 3 2 6 

 
I huvudvoteringen blir arbetsutskottets förslag till beslut, med revidering 10 
elever i särskolan ja-proposition och Christofer Johanssons, C förslag nej-
proposition. 
 
Vid omröstning där ja = arbetsutskottets förslag till beslut och nej = Christofer 
Johanssons, C förslag, avges 6 ja-röster, 3 nej-röster samt 2 avstår. Hur var och 
en röstat framgår av omröstningslista nummer 2. Kommunstyrelsen har 
sålunda beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut att anta majoritetens 
förslag med revidering till budget 2018. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 239/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
                  

Omröstningslista nummer 2 
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S   X     

Susanne Rosén S  X   

Lena Gustafsson V  X   

Mona Magnusson M    X    

Johan Petersson L Staffan Kromnow, M X   

Sten Bondesson C   X  

Marcus Johansson C   X  

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD       X 

Kent Freij SD    X 

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 6 3 2 

  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa nivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun till 1  
     procent av skatter och kommunal utjämning, 
 
att över en rullande femårsperiod ska inte nettokostnaderna överstiga 99  
     procent av skatteintäkter och kommunal utjämning, 

 
att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 
     50 procent, 

 
att fastställa kommunens internränta till 2,5 procent, 
 
att fastställa oförändrad utdebitering 21,43, 
 
att fastställa revisionens budget med 500 tusen kronor, 
 
att fastställa majoritetens förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för 
     2019 – 2020, 
 
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 239/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
att i beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring under  
     innevarande budgetår fastställa nivån för ingången i 2018 års verksamhet  
     till, 740 elever i grundskolan, 280 barn i förskolan, 10 elever i särskolan  
     samt 86 000 timmar hemtjänst, 
 
att inom ramen för beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring  
    under innevarande budgetår fastställa ersättningsnivån till 35 000 kronor per 
    elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring. 65 000 kronor per  
    barn i förskolan överstigande 10 barns förändring, 200 tkr per förändrat  
    elevantal i särskolan samt 380 kronor per hemtjänsttimme överstigande  
    2 000 timmars förändring, 
 
att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt,  
     att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 

 
Reservation 
 
Sten Bondesson, C, Marcus Johansson, C och Christofer Johansson, C 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna förslag. 
 
Martin Kirchberg, SD, och Kent Freij, SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt egna förslag. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2017-06-12 
 

Yrkande 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar avslag på följande i alliansens förslag: 

 att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade 
till 50 procent, 

 att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
      kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor, 

 att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har 
rätt, att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 

 
Christofer Johansson, C yrkar att över en rullande femårsperiod ska 
investeringarna vara självfinansierade till 100 procent. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 239/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Maria Karlsson, C yrkar avslag på att ekonomichefen med kommunstyrelsens 
ordförande som ersättare har rätt, att för kommunens räkning under år 2018 
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 
 

Yrkande, proposition och omröstning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S med instämmande av Mona Magnusson, M, Roger 
Isberg, S, Lena Gustafsson, V, Mats Olsson, KD, Johan Petersson, L och 
Sören Bondesson, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Martin Kirchberg, SD med instämmande av Kent Freij, SD och Janita 
Kirchberg, SD yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2018, plan 
2019-2020. 
 
Christofer Johansson, C med instämmande av Maria Karlsson, C yrkar bifall till 
Centerpartiets förslag till budget 2018. 
 
Enligt begäran från ordförande ajourneras sammanträdet mellan 20.48 - 20.54 
innan kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna. 
 
Ordförande ställer proposition på alla tre hela budgetförslag – 
kommunstyrelsens förslag till beslut, - Martin Kirchbergs, SD, 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018, plan 2019-2020 - Christofer 
Johanssons, C Centerpartiets förslag till budget 2018. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Votering begärs och kommunfullmäktige har att besluta om motförslag i 
huvudvotering antingen Martin Kirchbergs, SD, förslag eller Christofer 
Johanssons, C förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christofer Johanssons, C förslag, som 
motförslag i huvudvoteringen. 
 
I huvudvoteringen blir kommunstyrelsens förslag till beslut, ja-proposition och 
Christofer Johanssons, C förslag nej-proposition. 
 
Vid omröstning där ja = kommunstyrelsens förslag till beslut och nej = 
Christofer Johanssons, C förslag, avges 19 ja-röster, 9 nej-röster samt 5 avstår. 
Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 3. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut att anta majoritetens förslag till budget 2018. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 239/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Omröstningslista nummer 3  
 

Ledamöter Par
ti 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Nilsson Bokor S  X   

Christofer Johansson C   X  

Martin Kirchberg SD    X 

Ann-Britt Mårtensson S  X   

Maria Karlsson  C   X  

Roland Swedestam  S  X   

Per Olov Vickius SD  - - - 

Mona Magnusson M  X   

Marcus Johansson C     X   

Christina Lönnqvist S  X   

Margareta Ohlin  L  X   

Eva-Kristina Berg  C      X   

Per-Olov Karlsson SD    X 

Sören Bondesson S  X   

Sten Bondesson C Nils Gustling, C  X  

Jill Jonsson S  X   

Staffan Kromnow M   X     

Janita Kirchberg SD    X 

Åsa Haglund Rosenborg C Östen Barrdahl, C  X  

Lars Sjöholm MP Mikael Nilsson, MP X   

Hans Larsson S  X   

Mats Olsson KD  X   

Linda Eriksson C  - - - 

Kerstin Ahlberg S  X   

Kent Freij SD    X 

Lena Gustafsson V  X   

Johan Petersson L  X   

Roger Isberg S  X   

Lisa Klasson C   X  

Susanne Rosén S  X   

Nicklas Thorlin SD    X 

Jan-Olof Olsson C   X  

Ewy Svensson M  X   

Björn Petersson S  X   

Frida Portin C   X  

 Summa 19 9 5 

 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 55   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-07 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 239/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa nivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun till 1  
     procent av skatter och kommunal utjämning, 
 
att över en rullande femårsperiod ska inte nettokostnaderna överstiga 99  
     procent av skatteintäkter och kommunal utjämning, 

 
att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 
     50 procent, 

 
att fastställa kommunens internränta till 2,5 procent, 
 
att fastställa oförändrad utdebitering 21,43, 
 
att fastställa revisionens budget med 500 tusen kronor, 
 
att fastställa majoritetens förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för 
     2019 – 2020, 
 
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor, 
 
att i beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring under  
     innevarande budgetår fastställa nivån för ingången i 2018 års verksamhet  
     till, 740 elever i grundskolan, 280 barn i förskolan, 10 elever i särskolan  
     samt 86 000 timmar hemtjänst, 
 
att inom ramen för beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring  
    under innevarande budgetår fastställa ersättningsnivån till 35 000 kronor per 
    elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring. 65 000 kronor per  
    barn i förskolan överstigande 10 barns förändring, 200 tkr per förändrat  
    elevantal i särskolan samt 380 kronor per hemtjänsttimme överstigande  
    2 000 timmars förändring, 
 
att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt,  
     att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 239/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Reservation 
 
Christofer Johansson, Maria Karlsson, Marcus Johansson, Eva-Kristina Berg, 
Lisa Klasson, Jan-Olof Olsson, Frida Portin, Nils Gustling, Östen Barrdahl 
samtliga Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna förslag. 
  

Arbetsutskottets behandling 2017-10-02 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar nämndernas svar avseende 
förändrade budgetförutsättningar.  
 
Budgetdialog med nämnderna gällande förändrade förutsättningar sedan 
kommunfullmäktiges beslut 2017-06-12 om budgetramar för 2018. 
 

Socialnämnden, tillförordnad socialchef Lena Sjöstrand, ordförande 
Christina Lönnqvist, S, 1:e vice ordförande Staffan Kromnow, M.  
 
Inga nya anspråk på förändrade budgetförutsättning görs inför 2018. 
Socialnämndens beslut 2017-09-14 § 71. 
 
Noteras att Sten Bondesson, C inträder utan att delta i beslutet, eftersom han 
inträtt under påbörjad behandling av ärendet. 
 

Bildningsnämnden, bildningschef Lena Sandgren Swartz, ordförande 
Sören Bondesson, S. 
 
Inga nya anspråk på förändrade budgetförutsättning görs inför 2018. 
 

Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, VD Kent Frost, 
ordförande Björn Petersson, S. 
 
Redovisar ett positivt resultat för innevarande år i Bostads AB och Torsås 
Fastighets AB. Underhållsbehovet är stort. 
 

Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg, 
ordförande Hans Larsson, S. 
 
Inga nya anspråk på förändrade budgetförutsättning görs inför 2018. 
 

Tekniska nämnden, samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg. 
   
Inga nya anspråk på förändrade budgetförutsättning görs inför 2018. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 239/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 

  

Kommunstyrelsen, kommunchef Håkan Petersson, ekonomichef Thomas 
Danielsson 

 
Inga nya anspråk på förändrade budgetförutsättning görs inför 2018. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-10-02: 
 
att ärendet återkommer i budgetberedningen 2017-11-07. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-11-07 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar inga nya anspråk på förändrade 
budgetförutsättning 2018. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2017-06-12 § 55 gäller avseende årsplan 2018,  
     plan 2019 – 2020.   
 
att för genomförande av projektet Heltid som Norm under projektperioden 
  2018-2020 anslås medel genom resursförstärkning till kommunstyrelsens  
  verksamhet om 250 000 sek (halvårseffekt) i 2018 års budget vilket  
  finansieras genom överskott i kommunens regleringsavgift.  
  500 000 sek (helårseffekt) avsätts därvid som riktad satsning i 2019-års  
  samt 2020-års kommunala budget. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 240/17   17/KS0074 
Ansökningar om anstånd, anslutningsavgift för kommunalt 
VA      
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-04-15 § 54 om Riktlinjer avseende ärenden om 
anstånd med erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning och delbetalning av 
anslutningsavgift. Ärendena delas in i kategori A – D, där kategori C gäller 
fastighetens bärkraft och andra omständigheter. 
 
Fastigheten var tidigare tre fastigheter med tre adresser. Denna ansökan gäller 
bostadshuset.  
 
Nedanstående fastighet har ägarna ansökt om anstånd med betalning av 
anslutningsavgiften för kommunalt avlopp enligt kategori C. En ansökan om 
anstånd daterad 2016-07-07 har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

 Fastighet inom Grisbäck. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att tills vidare medges fastigheten inom Grisbäck anstånd med anslutning till  
     kommunalt vatten och avlopp enligt kategori C i Riktlinjer avseende ärenden om  
     anstånd med erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning och delbetalning av  
     anslutningsavgift. 
  
Anståndet förfaller till betalning i sin helhet när hela eller del av fastigheten 
övergår till annan ägare. Detta gäller dock inte vid dödsfall när det rör sig om 
efterlevande make, maka eller sambo.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 241/17 
KS § 96/17 
PU § 19/17 
PU § 41/16 
PU § 38/16   16/KS0143  
Ramavtal avseende leasing och administration av personbil, 
Bruttolöneavdrag, bilar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Kalmar kommun föreligger en tjänsteskrivelse avseende införande av 
regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun. 
 
Isak Högelius tar upp frågan om Torsås kommun i sitt arbete för att vara en  
attraktiv arbetsgivare skulle kunna tänka sig att erbjuda tillsvidareanställd  
personal bruttolöneavdrag vid köp/leasing av personbil i form av biogas-, el-, 
eller ladd hybridbil.  
 
Detta erbjudande är kostnadsneutralt för Torsås kommun och aktivt påskyndar 
utfasningen av fordon som drivs med fossila bränslen, vilket är helt i linje med 
de beslutade fullmäktigemålen. 
 
Roland Swedestam, S vill att personalavdelningen kontrollerar med 
Skattemyndigheten och får ett skriftligt svar på att det är i linje med svensk 
lagstiftning, innan arbetet med att ta fram riktlinjer för bruttolöneavdrag för 
bil. 
 

Personalutskottet beslutar 2016-10-05: 
 
att personalavdelningen tar kontakt med Skattemyndigheten för att få ett  
     skriftligt svar på vad som gäller enligt skattereglerna., 
  
att ärendet återkommer i personalutskottet. 
 

Personalutskottets behandling 2016-11-08 
 
Personalchef Isak Högelius har varit i kontakt med Skatteverket. I ett mail 
daterat 2016-10-27, konstaterar Skatteverket att några hinder inte finns. 
 

Personalutskottet beslutar 2016-11-08: 
 
att uppdra åt personalchefen att ta fram ett beslutsunderlag för Torsås 
     kommun till nästa personalutskott 2017-01-31. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 55   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-07 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 241/17, Ramavtal avseende leasing och 
administration av personbil, Bruttolöneavdrag, bilar 
 
Personalutskottets behandling 2017-04-04 
 
Många kommuner erbjuder idag sina anställda personalbil i form av miljöbil. 
Att erbjuda anställda miljöbil som personalbil innebär att kommunen, utan 
någon extra kostnad, aktivt påskyndar utfasningen av fordon som drivs med 
fossila bränslen, vilket är helt i linje med de beslutade budgetmålen. 
 
Torsås kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.  
 
Utvecklingen av elbilar går snabbt framåt och idag finns många elbilar på 
marknaden som möter de krav som bilisten har. Genom att erbjuda tillsvidare-
anställda personalbil i form av biogas, el eller laddhybrid, tar kommunen ett 
tydligt steg mot målet fossilbränslefri kommun. 
 
En personalbil blir billigare för den anställde jämfört med privat finansiering 
oavsett inkomstnivå. Samtidigt kan den allmänna pensionen och den sjuk-
penninggrundande inkomsten påverkas. Den ekonomiska effekten blir något 
bättre för den som har en lön som ligger över brytpunkten för statlig skatt  
(37 675 kr/mån). Kostnaden för den anställde är beroende av följande 
faktorer: 
- den anställdes månadslön 
- förmånsvärdet på vald bil 
- rabatten i kommunens ramavtal 
- körning till och från arbetet 
- körning i tjänsten. 
 
För den anställde är det lönsamt att hyra en miljöbil via sin arbetsgivare jämfört 
med om bilen köps privat och för arbetsgivaren är det kostnadsneutralt. 
Modellen är operationell leasing där arbetstagaren har en valfrihet avseende 
bilmärke, modell, utrustning, milantal med mera. Besparingen mot att privat 
finansiera bilen blir cirka 2 000 kronor per månad i snitt. 
 
Att erbjuda personalbil kan även vara ett instrument vid rekrytering av 
personal. 

 
Personalutskottet föreslår 2017-04-04 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att anta förslaget om införande och regler för innehav av personalbil för  
     tillsvidareanställda i Torsås kommun. Erbjudandet gäller miljövänlig  
     personalbil i form av bilar som kan drivas av biogas, el eller är en så kallad  
     laddhybrid,  
Fortsättning 
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Fortsättning § 241/17, Ramavtal avseende leasing och 
administration av personbil, Bruttolöneavdrag, bilar 
 
att uppdra åt ekonomiavdelningen att antingen avropa från det centrala avtalet  
     förhandlat genom Kommentus, alternativt att upphandla och teckna ett 
     ramavtal, avseende leasingtjänster och administration av personalbilar.  
     Det mest förmånliga alternativet för våra medarbetare skall väljas. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-04-25 
 
Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2017-04-25: 
 
att anta förslaget om införande och regler för innehav av personalbil för  
     tillsvidareanställda i Torsås kommun. Erbjudandet gäller miljövänlig  
     personalbil i form av bilar som kan drivas av biogas, el eller är en så kallad  
     laddhybrid,  

 
att uppdra åt ekonomiavdelningen att antingen avropa från det centrala avtalet  
     förhandlat genom Kommentus, alternativt att upphandla och teckna ett 
     ramavtal, avseende leasingtjänster och administration av personalbilar.  
     Det mest förmånliga alternativet för våra medarbetare skall väljas. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-11-07 
 
Ramavtal avseende leasing och administration av personbil mellan Volvofinans 
Bank AB och Torsås kommun föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera upprättat ramavtal avseende leasing och administration av personbil  
     mellan Volvofinans Bank AB och Torsås kommun. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 242/17   17/KS0151 
Verksamhetsplan 2018, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar verksamhetsplan 2017 inklusive 
måluppfyllelse samt förslag till verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2018, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2017-11-21. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 243/17   17/KS0147 
Delårsrapport 2017, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsrapport 2017 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
Resultatet efter årets första åtta månader 2017 blev 443 tkr vilket är 282 tkr 
bättre än budget för perioden. De största avvikelserna avser högra intäkter för 
brandskyddskontroll och något lägre avskrivningar än budgeterat.  
 
Likvida medel uppgår till 2,8 mnkr, årets investeringar har finansierats med 
egna medel.  
 
Prognosen för 2017 visar på ett resultat 775 tkr.  Det negativa resultatet från 
2016 förväntas bli återställt under. Redovisningsprinciperna är de samma som 
vid 2016 års utgång, förutom pensionsskuld gällande efterlevande pension. 
Sista premien betalades uti maj månad 2017.  
 
År 2017 är det elfte verksamhetsåret för Räddningstjänstförbundet Emmaboda 
– Torsås. Respektive ägarandel i förbundet är huvudsak baserad på tidigare 
kostnader för räddningstjänsterna i Emmaboda och Torsås, ställd mot 
invånarantalet. Utifrån detta är ägarandelen för Emmaboda 61,5 procent 
respektive Torsås 38,5 procent. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås beslutar 2017-09-25 § 40att 
godkänna delårsrapport 2017. 
 
PwC bedömning av delårsrapport 2017: 
 
Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. Redovisningen av semesterlöneskulden per 31 
augusti inte fullt ut överensstämmer med god redovisningssed. Bedömningen i 
delårsrapporten är att balanskravet kommer at uppfyllas för år 2017. I och med 
årets prognostiserade resultat förväntas förbundet återställa föregående års 
underskott. 
 
Det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som 
fastställts i budget 2017. Enligt förbundets prognos kommer båda finansiella 
målen att uppfyllas. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 243/17, Delårsrapport 2017, Räddningstjänst-
förbundet Emmaboda – Torsås 
 
Utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall per 31 
augusti delvis är förenlig med de fastställda målen i ägardirektivet. Upp-
följningen i delårsrapporten visar att hälften av åtgärderna är genomförda samt 
att hälften av kvalitetsindikatorerna visar en positiv utveckling. För respons-
tiden saknas uppgift om utfallet är 2016, varför inge bedömning om 
utvecklingen görs. 

 
Revisorerna i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås utlåtande: 
 

 Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller lagens krav och god 
redovisningssed. 

 Förbundet, enligt prognosen, kommer att uppnå en ekonomi i balans och 
återställa föregående års underskott. 

 Delårsrapporten innehåller en uppföljning av förbundets mål för god 
ekonomisk hushållning. Enligt uppföljningen beräknas samtliga finansiella 
mål uppfyllas. För de verksamhetsmässiga målen visar uppföljningen att 
hälften av åtgärderna är genomförda och att hälften av kvalitets-
indikatorerna visar på en positiv utveckling. 
Saknas en prognos över bedömningen av måluppfyllelsen per den 31 
december 2017. Detta bör framgå av delårsrapporten. 

 Delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda 
den som underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera granskningsrapporten samt utlåtandet från revisorerna avseende  
     delårsrapport 2017, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås delårsbokslut 
     för 2017. 
 -----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 244/17    17/KS0149 
Delårsbokslut 2017, Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 
  
Ärendebeskrivning  
 
Delårsrapporten avseende perioden 2017-01-01 – 2017-08-31 visar ett över-
skott på 3,2 mnkr (förra året -17,8). Helårsprognosen visar ett balanserad 
budget om 0 tkr (-18,0 mnkr).  
 
Viktigaste budgetavvikelserna i övrigt är; 
 

 Deponiskatt för perioden 2015-2016. 

 Produktionskostnadsökningar från föregående år. 

 Extra kostnader i sorteringsanläggning på grund av produktionsstörningar 
hos extern mottagare. 

 Avsättning för återställande av deponi för förorenade jordar. 
 
Revisorerna i Kalmarsundsregionens Renhållare bedömer: 
 

 Att den finansiella redovisningen har tagits fram i enlighet med Lag om 
kommunal redovisning, god redovisningssed och förbundsdirektionens 
riktlinjer. 

 Att räkenskaperna ger i allt väsentligt en rättvisande bild av resultatet för 
perioden och ställningen per 2017-08-31. Därmed utgör de ett vedhäftigt 
underlag för uttalad prognosbedömning av 2017 års resultat. 

 Att mål för god ekonomisk hushållning har fastställts och följts upp av 
förbundsdirektionen. 

 Att resultaten i delårsbokslutet för de mål som har följts upp visar att de är 
förenliga med de mål för verksamheten som förbundsdirektionen har 
fastställt. 

 De finansiella målen är delvis uppfylld för de verksamhetsmål som har 
följts upp visar att de är förenliga med de mål för verksamheten som 
förbundsdirektionen har fastställt. 

 Årets resultat prognosticeras till +/-0, vilket innebär att balanskravet för år 
2017 uppnås. 

 
Delårsrapport 2017 samt revisionsrapport föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Kalmarsundsregionens Renhållares delårsbokslut samt revisions- 
     rapporten för 2017. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 245/17    17/KS0150 
Taxor och taxeföreskrifter 2018, Kalmarsundsregionens 
Renhållare KSRR 
  
Ärendebeskrivning  
 
Förslaget innebär i stort oförändrade taxor med följande förändringar mot 
2017; 
 

 Grundtaxa vid undantag för uppehåll för hämtning av hushållsavfall införs. 

 Grundtaxa för kolonilotter införs. 

 Slamtaxa vid omplanerad tömningsdag likställs med extra tömning inom tio 
dagar. 

 Justerad slamtaxa för tömning av BDT då den töms i samband med sluten 
tank på fastigheten. 

 Tömningstaxa för vippcontainer höjs. 

 Framkörningstaxa för fett höjs. 

 Verksamheter som väljer SWE-faktura undantas från tilläggsavgift vid 
månadsfakturering. 

 Nytt begrepp införs – ”bottentömmande behållare”. 
 
Förslag till taxor och föreskrifter för 2018 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till taxor och föreskrifter för 2018 från Kalmarsundsregionens  
     Renhållare. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 246/17 17/KS0012  
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-10-31. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån  
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-10-31. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 247/17 
AU § 182/17 
KF § 83/16 
KS § 132/16 
AU § 161/16   16/KS0099  
Delegationsordning/reglemente 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 2017-06-13: 
 
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.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 247/17, Delegationsordning/reglemente för 
nämnder och styrelse 
 
Arbetsutskottets behandling 2017-11-07 
 
Nämndernas och styrelsens delegationsordning och reglemente har skickats till 
samtliga gruppledarna i kommunens partier för att inhämta synpunkter på 
dokumenten. 
 
Vid dagens sammanträde har inga synpunkter kommit in. 
 
Henrik Nilsson Bokor, S kommunstyrelsens ordförande informerar om att 
frågan väckts varför Torsås kommun inte har ett gemensamt och enhetligt 
reglemente och delegationsordning för respektive nämnd, Kalmar kommun är 
en av några kommuner som har det på detta sätt med ett huvuddokument samt 
därpå följande verksamhetsspecifika dokument. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att nämndernas och styrelsens delegationsordning, förblir oförändrade.  

 
att uppdra kommunchef Håkan Petersson att i samråd med   
  kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S kartlägga 
  processen gällande översyn av reglemente och delegationsordning, och  
  att därvid återuppta ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott 
  april månad 2018. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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AU § 248/17    17/KS0145 
Regler för partistöd i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger ett förslag till regler för partistöd i Torsås kommun. 
 
I förslaget framgår; 
 

 vem som har rätt att få partistöd, 

 vad partistödet består av, 

 fördelning av partistöd, 

 redovisning och granskning samt 

 utbetalning. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslaget avseende regler för partistöd i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 249/17 
AU § 183/17 
AU § 98/16 
AU § 84/16   15/KS0188 
Verksamhet och användning av lokaler, Mjölner 
Förskolor i centrala Torsås 
 
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.  

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 249/17, Verksamhet och användning av lokaler, 
Mjölner 
 
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.  
 
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.  

Fortsättning 
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Fortsättning § 249/17, Verksamhet och användning av lokaler, 
Mjölner 
    
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. 
 

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 2017-06-13: 
 
att fortsätta dialogen med bildningsnämnden gällande användning av lokalerna  
     på Mjölner. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-11-07 
 
Bildningsnämnden beslutar 2017-10-03 § 125 att som inriktningsbeslut under- 
söka möjligheten att inrymma hela förskole- och fritidshemsverksamheten i 
Torsås vid Mjölnerområdet samt att begära hjälp från kommunstyrelsen att 
utreda förutsättningarna gällande mark- och trafikfrågor vid en verksamhet 
enligt ovan. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 249/17, Verksamhet och användning av lokaler, 
Mjölner 
 
Christofer Johansson, C framför behovet att utreda lösning av trafiksituationen 
utifrån att fyra förskoleavdelningar inryms på Mjölner, salongens kvarvarande 
samt två förskoleavdelningar på Smultronet, samt att utreda om fritidshem går 
att inrymma i Mjölner eller annan lokal nära skolan. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ställer sig bakom Christer Johansson, C syn på frågans 
utredningsbehov. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunchefen Håkan Petersson är bildningsnämnden behjälplig att utreda 
     lösning av trafik – och marksituationen utifrån bildningsnämndens  
  inriktningsbeslut. 
  
att även utreda möjligheten till att fyra förskoleavdelningar  
     inryms på Mjölner, salongens kvarvarande samt två förskoleavdelningar på 
     Smultronet, samt att utreda om fritidshem går att inrymma i Mjölner eller  
     annan lokal nära skolan. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 250/17    17/KS0056 
Hyra extern lokal, Torsås 6:18 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hyresavtal föreligger mellan Mörefastighet AB och Torsås kommun avseende 
kontorslokaler för kommunal verksamhet inom fastigheten Torsås 6:18. 
 
Kontorsytan är totalt 318 kvadratmeter inklusive gemensamma utrymmen och 
kök för en hyreskostnad på 318 000 kronor exklusive moms och 
elförbrukning. 
 
Avtalstid 2018-04-01 – 2019-09-30 (arton månader). 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprättat hyresavtal mellan Mörefastighet AB och Torsås 
     kommun avseende kontorslokaler för kommunal verksamhet inom  
     fastigheten Torsås 6:18. 
 
att hyreskostnaden debiteras/finansieras genom kommunhusens om – och 
  nybyggnadsprojekt. 
-----  
Sändlista 
Mörefastighet AB 
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AU § 251/17    17/KS0056 
Hyra extern lokal, Torsås 58:11 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hyresavtal föreligger mellan Kalmarsunds Gymnasieförbund och Torsås 
kommun avseende lokaler för utbildningsverksamhet inom SFI och Lärvux i 
fastigheten Torsås 6:18. 
 
Sammanlagd yta uppgår till cirka 514 kvm av total area (2 228 kvadratmeter) 
för en hyreskostnad på 90 000 kronor per avtalsperiod. El/värme, larm, 
infrastruktur samt övriga driftskostnader faktureras separat, i efterhand, baserat 
på 23 procent lokalnyttjande. 
 
Kontraktstid 2018-01-01– 2018-06-30. Därefter avslutas avtalet utan separat 
uppsägning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprättat hyresavtal mellan Kalmarsunds Gymnasieförbund och  
    Torsås kommun avseende lokaler för utbildningsverksamhet inom SFI och  
    Lärvux inom fastigheten Torsås 6:18. 
 
att bemyndiga kommunchefen Håkan Petersson att underteckna hyresavtalet. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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AU § 252/17    17/KS0056 
Hyra extern lokal, Torsås 58:11, bildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hyresavtal föreligger mellan Kalmarsunds Gymnasieförbund och Torsås 
kommun, förskolan Grodan avseende lokaler för förskoleverksamhet inom 
fastigheten Torsås 58:11. 
 
Sammanlagd yta uppgår till cirka 319 kvm av total area (2 228 kvadratmeter) 
för en hyreskostnad på 950 kronor per kvadratmeter per år. El/värme samt 
övriga driftskostnader faktureras separat, baserat på 14 procent lokalnyttjande. 
Lokalvård faktureras separat baserat på hyresgäst överenskommelse med 
nuvarande utförare. 
 
Kontraktstid 2018-01-01– 2018-06-30. Därefter avslutas avtalet utan separat 
uppsägning. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2017-10-03 § 126 att godkänna förslaget som 
förskolechef Lena Ekevy tagit fram avseende hyra av extern lokal för 4-års 
verksamhet för förskolan i centrala Torsås. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprättat hyresavtal mellan Kalmarsunds Gymnasieförbund och  
    Torsås kommun avseende lokaler för förskoleverksamhet inom fastigheten  
    Torsås 6:18. 
-----  
Sändlista 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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AU § 253/17   17/KS0144  
Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag av länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och 
angränsande område hälso- och sjukvård har utsedd arbetsgrupp från 
landstinget och kommunerna i Kalmar län tagit fram en överenskommelse 
gällande den nya Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård som börjar att gälla 2018-01-01. Nuvarande Lag om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) upphör då att gälla. 
 
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god 
kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser 
från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller lands-
tingets öppna hälso- och sjukvård. 
 
Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, 
där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till 
fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom ett tillitsfullt sam-
arbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv vård- och 
omsorg där denne känner sig trygg och delaktig. 
 
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när 
sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara 
dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå målet. 
 
Uppföljning för år 2018 ska ske senast 2018-08-31. Utvärdering klar  
2018-12-31, parallellt med utvärderingen tas en ny överenskommelse fram. 
Denna överenskommelse gäller från 2018-01-01 – 2018-12-31. 
 
Socialnämnden beslutar 2017-09-14 § 101 att anta överenskommelse mellan 
Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-11-07 
 
Noteras att ledamot Mona Magnusson, M lämnar mötet och in träder ledamot 
Kent Freij, SD som tjänstgörande ersättare. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 253/17 Överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att anta Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i  
    Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 254/17   17/KS0026  
Överenskommelse avseende samarbete kring besöksmålet 
Garpens fyrplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gapens vänner har i dag en överenskommelse med Torsås kommun som är 
gällande under ett år och därvid löper ut 2017-12-31.  
 
För att ges förutsättningar till att skapa kontinuitet och stabilitet i verksam-
heten påtalar Garpens Vänner behovet av kommunal stöttning. I samman-
hanget önskar föreningen ett avtal med längre löptid än 12 månader. Många 
identifierade svaga punkter, punkter som har ett större utredningsbehov, gör 
det svårt att under den tid som står till förfogande innevarande år hitta rätt i en 
överenskommelse som känns rättvis, korrekt och relevant.    

 
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta:  
 
att förlänga befintligt avtal med Garpens vänner att även omfatta verksamhets- 
     år 2018, 
 
att snarast bilda en arbetsgrupp mellan parterna med uppdrag att ta fram för- 
     slag till ett långsiktigt samarbete. Gruppens förslag skall vara arbets-  
     utskottet tillhanda under våren 2018 dock senast 2018-04-30.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 255/17   17/KS0098 
Icke verkställda beslut kvartal 2, 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 2, 2017 
 
Antal icke verkställda beslut: 3  
Varav ett (1) ärende upphört under 2:a kvartalet. 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20160926 -  244 LSS Korttidstillsyn – resursbrist 
Den enskilde har flyttat från 
kommunen 20170528 

Man 20160705 - 360 LSS Korttidstillsyn – resursbrist 

Kvinna 20160812 - 278 SoL Kontaktperson – resursbrist 

   
Antal dagar från beslut till rapportering (170630): 882 (1 034) 
Antal män: 2 (4) 
Antal kvinnor 1 (1) 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 2, 2017. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 256/17   17/KS0039  
Fastigheten Vågen 
  
Ärendebeskrivning 
 
En anmälan om otillräcklig tillgänglighet på fastigheten Bergkvara 2:1 (Vågen)  
inkom till bygg- och miljönämnden och skickades till fastighetsägaren för  
kännedom 2015-02-25. 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2015-06-25 avseende vilka åtgärder som ska 
genomföras på fastigheten lämnar Kent Freij, SD ett yrkande att fastigheten 
ska tillhöra Torsås Fastighets AB ansvar och förvaltning. 
 
Socialnämnden beslutar 2017-09-14 § 103 att uppdra åt socialförvaltningen att 
utreda möjligheterna samt kostnaderna för att ansvaret överförs till Torsås 
Fastighets AB. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera socialnämndens beslut daterat 2017-09-14 § 103, att uppdra åt  
     socialförvaltningen att utreda möjligheterna samt kostnaderna för att  
     ansvaret överförs till Torsås Fastighets AB. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 45 av 55   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-07 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 257/17   17/KS0006 
Öppen Wi-Fi på landsbygden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Landsbygderådet för Hela Sverige ska leva i Kalmar län arbetar tillsammans 
med lokala byalag, sockenföreningar, fiberföreningar etc för utbyggnad av fiber 
i hela Kalmar län. Syftet är att alla, såväl på landsbygden som i tätorter, ska ha 
tillgång till en säker internetuppkoppling. 
 
I tätorter med hotell och andra serviceställen är tillgången till öppen fiber oftast 
tillgodosedd. Det är nu angeläget att även landsbygdens mindre orter förses 
med öppen Wi-Fi. Detta ger också möjlighet att söka de lokala besöksmålen 
när man är på plats. 
 
Som ett led i att stärka tillgängligheten och öka attraktiviteten för fritidsboende 
och turism på landsbygden föreslår Hela Sverige ska leva, Kalmar län att 
kommunerna ordnar med öppen Wi-Fi i ett antal mindre orter. Lämplig 
placering kan till exempel vara i lokal servicebutik eller befintliga 
samlingslokaler som vanligtvis finns i ”socknarna”. På respektive kommuns 
hemsida anges sedan de orter och platser där öppen Wi-Fi är placerad samt 
öppningskod. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från Landsbygdsrådet för Hela Sverige ska leva i  
  Kalmar län gällande öppen Wi-Fi. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 258/17   16/KS0109 
Skrivelse avseende väg med mera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Jan-Erik Mellström föreligger mail daterat 2017-10-04 avseende väg med 
mera. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun inte delar Jan-Erik Mellströms beskrivning av den  
  uppkomna situationen rörande vägen och marken samt att därvid det beslut 
    kommunstyrelsen 2016-05-31 § 140 fattat i frågan kvarstår.  
 
att Torsås kommun tackar för Jan-Erik Mellströms erbjudande att köpa en av 
  fastigheterna, men att det i nuläget inte är aktuellt. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 259/17   17/KS0140 
Synpunkter på medborgarförslag – Lekplats i hyresområdet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås föreligger synpunkter daterat 2017-10-16 på 
medborgarförslag gällande lekplats i hyresområde på Malmen. 
 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget 2016-12-12 § 159 med 
hänvisning till tekniska nämndens beslut, så kommer placeringen av en 
naturlekplats att vara i området kring Wallermansgöl, södra delen. 
 
Enligt Ulf-Peter Rosenblad har fortfarande inget hänt. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta en lägesrapport från tekniska nämnden i ärendet avseende  
     uppförande av naturlekplats. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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AU § 260/17   17/KS0152 
Prova på att vara funktionshindrad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås föreligger synpunkter daterat 2017-10-11 
avseende behandling av ett medborgarförslag gällande att prova på att vara 
funktionshindrad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-09-14 § 113 att avslå medborgarförslag – 
Prova på att vara funktionshindrad samt att i stället överlämna förslaget till 
Funktionshinderrådet för beredning. Medborgarförslaget anses härmed 
besvarat.  
 
Ingen beredning från Funktionshinderrådet har inkommit till kommun-
styrelsen. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2015-09-14 § 113 att avslå medborgarförslag  
  kvarstår och därvid avses besvarat.  
 
att efterhöra med Funktionshinderrådet om rådet har funderingar på att låta de 
     politiker som vill, få prova på att vara funktionshindrad. 
-----  
Sändlista 
Funktionshinderrådet 
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AU § 261/17 
KF § 72/16    16/KS0101  
Medborgarförslag – Öka bemanningen inom hemtjänsten och 
äldreboende 
  
Ärendebeskrivning  
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
ökar bemanningen inom hemtjänsten och äldreboende. 
 
Detta med anledningen av den höga sjukfrånvaron och den tunga arbetsbörda 
som många inom hemtjänsten och åldringsvården har, föreslås att Torsås 
kommun ökar bemanningen inom hemtjänsten med sex till åtta personer och 
tre till fyra personer inom äldreboende. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-05-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Öka bemanningen inom hemtjänsten och 
     äldreboende till socialnämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun-
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svars-
tid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-11-07 
 
Socialförvaltningen har under ett flertal år haft en mycket hög sjukfrånvaro där 
verksamheterna hemtjänsten och särskilt boende är de verksamheter som haft 
bland den högsta sjukfrånvaron. Under det första halvåret 2017 har en 
minskning av sjukfrånvaro skett. Hög sjukfrånvaro kan orsakas av många olika 
saker och fler personer behöver inte vara lösningen för minskad sjukfrånvaro. 
Det är dock av stor vikt att förvaltningen fortsätter med tydligt arbete mot en 
friskare organisation. 
 
För att minska sjukfrånvaron är det viktigt med ett tydligt arbete inom 
organisation mot en friskare organisation. Att tillsätta mer personal bedöms 
inte vara lösningen på den höga sjukfrånvaron. 
 
Arbetsgivaren och Kommunal har tillsammans gemensamma möten avseende 
hur heltid som norm ska kunna genomföras inom socialförvaltningen.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 261/17, Medborgarförslag – Öka bemanningen 
inom hemtjänsten och äldreboende 
 
Socialnämnden beslutar 2017-09-14 § 104 att avslå medborgarförslaget och inte 
utöka nuvarande bemanning inom hemtjänsten och särskilt boende i avvaktan 
på det fortsatta arbete med heltid som norm. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Öka bemanningen inom hemtjänsten och  
     äldreboende med hänvisning till socialnämndens beslut 2017-09-14 § 104, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 262/17   17/KS0003  
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Arkivförbund Sydost, Arkiven och politiken, 2017-11-15, Tingsryd. 

 SmåKom, Höstmöte 2017, 2017-11-23-24, Järfälla. 

 Länsstyrelsen Kalmar län, Folkhälsa, 2017-11-21, Kalmar. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad delgivning. 
----- 
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AU § 263/17   17/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Synpunkter till planförslag, ”Silon”. 

 Broddar till pensionärer, 20 000 – 25 000 kronor. 

 Korrespondensgymnasiet.  

 IT-chefstjänsten – 34 sökande, varav 6 uttagna för intervjuer  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen från Lions Club Torsås avseende broddar till 
     pensionärer till socialnämnden för ställningstagande, 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden  
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AU § 264/17   17/KS0039 
Fastigheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om att före detta brandstationen i  
Torsås har värderats efter samråd med VD Kent Frost. Resultatet av 
värderingen motsvarar den värdering som gjorts på fastigheten Dalgatan 1 i 
Torsås.  
 
Kommunchefen efterhör om möjlighet finns att riva fastigheten på 
Lövsångaren 6 och Silon i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att undersöka förutsättningarna för att med Torsås Fastighets AB byta 
     fastigheten före detta brandstationen med fastigheten på Dalgatan 1 i  
     Torsås, 
 
att undersöka förutsättningarna för att riva fastigheten på Lövsångaren 6 och 
     Silon i Bergkvara. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 265/17   17/KS0148  
Förfrågan om medverkan i projektet We stand app 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun genomförde 2015 enkäten LUPP bland unga i kommunen.  
Resultatet visar att många unga i åttonde klass och år två på gymnasiet i stor  
utsträckning inte känner sig trygga på nätet. 
 
Föreningen Kumulus, där Torsås kommun är medlem, har ansökt om att få  
beviljat ett nytt treårigt projekt, We stand app, från Allmänna Arvsfonden. 
Kumulus har därigenom fått finansiering till ett viktigt projekt som kommer att 
jobba med att förebygga, informera och utbilda unga i Kalmar län om näthat, 
rasism, kränkningar och eventuella konflikter på nätet. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att överlämna förfrågan till bildningsnämnden för ställningstagande. 
----- 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 266/17   17/KS0046  
Grannsamverkan, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår från dagens arbetsutskott, för att återupptas under våren 2018. 
----- 
  
 


