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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2017-04-25, 13.00 – 15.00  
        
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Christina Lönnqvist, S tjänstgörande ersättare för Susanne Rosén, S  
 Lena Gustafsson, V 
 Mona Magnusson, M 
 Johan Petersson, L       
 Åsa Haglund-Rosenborg, C tjänstgörande ersättare för Sten Bondesson, C     
 Marcus Johansson, C      
 Christofer Johansson, C    
 Martin Kirchberg, SD 
 Kent Freij, SD 
      
   
   
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista 
  
Utses att justera Marcus Johansson, C      
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2017-04-26 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 89 - 111   

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

 Justerande Marcus Johansson 

   

   

  ANSLAG/BEVIS 
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Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2017-04-25 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2017-04-26   Datum för anslags 
nedtagande 

2017-05-18 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Thomas Danielsson, ekonomichef 89 

Lena Sjöstrand, tillförordnad socialchef 89 

Christian Lindström, tillförordnad förvaltningschef 89 

Hanna Gustafsson, tillförordnad förvaltningschef 89 

Mathilda Rainford, HR-strateg 95 – 97 

Staffan Kromnow, M ej tjänstgörande ersättare 89 – 111 

Per Olov Karlsson, SD ej tjänstgörande ersättare 89 - 111 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 89 - 111       
 
§ 89 Aktuell information från respektive nämnd 
§ 90 Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommunstyrelsen  
 och kommunfullmäktige 
§ 91 Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i  
 bildningsnämnden  
§ 92 Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade granne- 
 medgivande under april 2017 
§ 93 Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis  
 under mars och april 2017 
§ 94 Överenskommelse, Garpens Fyrplats 
§ 95 Tillägg till reglemente avseende personalpolitik 
§ 96 Bruttolöneavdrag, bilar 
§ 97 Likabehandlingspolicy med riktlinjer för hantering av kränkande  
 särbehandling i Torsås kommun 
§ 98 Anmälan till höstens Medborgarundersökning 2017 
§ 99 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Spotscale AB i  
 Linköping, delgivning 
§ 100 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Skymape Innovations  
 AB i Växjö 
§ 101 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Teracom AB i  
 Stockholm, delgivning 
§ 102 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Sveriges Lantbruks- 
 universitet i Umeå 
§ 103 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Geomatikk Survey  
 AS i Oslo, delgivning 
§ 104 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Norconsult AB,  
 Göteborg 
§ 105 Årsredovisning 2016, Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
 Torsås 
§ 106 Verksamhetsplan 2017, Torsås Företagscentrum (TFC) 
§ 107 Motion – Snabbt och stabilt bredband 
§ 108 Samförläggning av kanalisation för fiber 
§ 109 Kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad 
§ 110 Kommunledningen informerar 
§ 111 Anmälan beslut, Arbetsutskottet 2017-04-11, Personalutskottet  
 2017-04-04  
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KS § 89/17   17/KS0021 
Aktuell information från respektive nämnd mars 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-16 § 36 att vid varje sammanträde som 
kommunstyrelsen har, ska chefen för socialförvaltningen, bildnings-
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen närvara och lämna 
information om vad som är aktuellt i respektive nämnd. 
 

Redovisningen skall innehålla: 
1. Rapport om avvikelser mot budget nedbrutet i två positioner (gemensam 

punkt) 
2. Rapport om avvikelser i volym (gemensam punkt) 
3. Större händelser/pågående verksamhet (verksamhetsspecifik punkt) 
4. Hur väl fungerar det, måluppfyllelse (verksamhetsspecifik punkt) 
 

Ekonomichef Thomas Danielsson 
 
1. Utfall för kommunstyrelsen mars 2017, 26,6 procent. 
2. Inga volymförändringar. 
3. Kommunhusen, Arbetsmiljöutbildning av alla chefer, Budgetarbete, 

Årsbokslut, Lönerevisionsarbete, Samarbetsavtal fiber. 
4. -- 
 

Socialchef Lena Sjöstrand 
 
1. Utfall för socialnämnden mars 2017, 27 procent. 
2. Placeringar IFO, Hemtjänsttimmar. 
3. Samlande kraften. 
4. -- 

 
Tillförordnad förvaltningschef Hanna Gustafsson 
 
1. Bygg- och miljönämndens mars 2017, 19,9 procent. 
2. Klagomål inomhusmiljö bostad, Tillsyn enskilda avlopp. 
3. Nominerade till vattenpriset ”Sjöstjärnan 2017”, Vindkraftsprojekt 

Strömby 3:9 med flera. 
4. -- 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 89/17, Aktuell information från respektive nämnd 
mars 2017 
 
Tillförordnad förvaltningschef Christian Lindström 
 
1. Tekniska nämndens utfall mars 2017, skattefinansierad verksamhet 31,5 

procent, avgiftsfinansierad verksamhet 21,2 procent.  
2. Kontrollverksamhet samt REV-avtal vid fiberläggning. 
3. Översyn bruknings- och anläggningstaxan, Projektering Kvilla, Byte av 

LED-lampor, Vårbruk, Nyanställningar. 
4. -- 

 
Ekonomichef Thomas Danielsson 
 
1. Utfall bildningsnämnden mars 2017, 12,3 procent. 
2. Inga större volymförändringar. 
3. Systematiskt kvalitetsarbete, Lokalfrågor - förskolan, Plan – flerspråkighet, 

Kompetensförsörjningsplan, Rekrytering - rektor, Trivselenkät, 
Arbetslagledarutbildning, Anhöriginvandring och inflyttning. 

4. -- 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från förvaltningscheferna avseende budget och på- 
    gående händelser i respektive nämnd, mars 2017. 
-----  
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KS § 90/17 
AU § 97/17 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 2017-03-31. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån  
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-03-31. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån  
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-03-31. 
-----  
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KS § 91/17 
AU § 98/17 
AU § 1/16 17/KS0012  
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
beslut i bildningsnämnden       
      
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2016-01-19 § 1 att inhämta likvärdig redovisning från 
övriga nämnder avseende uppföljning samt avslutade ärende i nämnderna. 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i bildnings-
nämnden 2017-03-14 § 36 föreligger. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån  
     beslut i bildningsnämnden, 
 
att uppmana socialnämnden, bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden 
     att lämna nämndens redovisning avseende uppföljning samt avslutade 
     ärende. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån  
     beslut i bildningsnämnden, 
 
att uppmana socialnämnden, bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden 
     att lämna nämndens redovisning avseende uppföljning samt avslutade 
     ärende. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
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KS § 92/17 
AU § 99/17 17/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under april 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under 
april 2017. 
 

 Torsås 3:55, Uppförande av soldäck med inbyggd pool. 

 Torsås 2:54, Uppsättning av byggskylt. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under april 2017. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under april 2017. 
-----    
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KS § 93/17 
AU § 100/17 17/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under mars och april 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis 
under mars och april 2017. 
 
Personalchef Isak Högelius: 
 

 Servicevägledare, tidsbegränsad 2017-04-01 – 2017-12-31. 

 Arkivassistent, tidsbegränsad 2017-09-01 – 2018-08-31. 
 
IT-chef Niklas Svensson: 
 

 It-tekniker, tidsbegränsad 2017-03-20 – 2018-03-20. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor: 
 

 Personalchef, tillsvidare från 2017-05-01. 
 
Kommunchef Håkan Petersson: 
 
Under socialchef Lena Sjöstrands ledighet (2017-04-10 – 2017-04-19) 
förordnas IFO-chef Alexander Louhichi att verkställa socialchefens 
uppdrag. 

 
Under perioden när ordinarie personalchef slutat och ny personalchef 
(2017-04-13 – 2017-04-30) förordnas HR-strateg Mathilda Rainford att 
verkställa personalchefens uppdrag. 

 
Under den interimistiska perioden innan ordinarie samhällsbyggnadschef 
Chatarina Holmberg återinträder i tjänst: 
Christian Lindström som tillförordnad förvaltningschef med omfattning 50 
procent under perioden 2017-04-20 – 2017-08-31.   
Hanna Gustafsson som tillförordnad förvaltningschef med omfattning 50 
procent under perioden 2017-04-20 – 2017-08-31.   
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättat anställnings-  
     bevis under mars och april 2017. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 93/17, Redovisning delegationsbeslut gällande 
upprättade anställningsbevis under mars och april 2017 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättat anställnings-  
     bevis under mars och april 2017. 
-----    
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KS § 94/17 
AU § 101/17 
AU § 55/17 
AU § 9/17 17/KS0026  
Överenskommelse, Garpens Fyrplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2016-08-24 § 212 att dra åt 
kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S, kommunchef Håkan 
Petersson och turismansvarig Ann-Sofie Gränefält att utvärdera nuvarande 
överenskommelse avseende Garpens Fyrplats.   
 

Bakgrund  
 
Torsås kommun ser Garpens Fyrplats som en helt unik resurs vid profilering 
och marknadsföring av Torsås kommun. Fyrplatsen saknar motstycke till andra 
sevärdheter i kommunen och är dessutom bevarandevärd ur ett historiskt 
perspektiv. 
 
Garpens Vänner äger och förvaltar fastigheten och utför i det sammanhanget 
insatser för fyrens och platsens bevarande. Byggnader på fastigheten är av 
speciell karaktär och är starkt utsatta för väder och vind vilket gör att de 
underhållsinsatser som behövs för att hålla fastigheten i skick. Garpens Vänner 
upplåter fastigheten till nyttjande för besöksnäringen. 
 
Förslag föreligger på en överenskommelse mellan Torsås kommun och 
föreningen Garpens Vänner avseende samarbete kring besöksmålet Garpens 
fyrplats. Se aktbilaga. 
 
Torsås kommun, via kommunstyrelsen, ersätter föreningen Garpens Vänner 
med 200 000 kronor årligen under detta avtals löptid. 
 

 50 000 kronor utbetalas efter redovisad och godkänd verksamhetsplan. 

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

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

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 94/17, Överenskommelse, Garpens Fyrplats 
 
Överenskommelsen gäller under tre (3) år med början 2017 och upphör 
därefter utan särskild uppsägning. Ersättningen kan under avtalstiden 
omprövas genom särskild överläggning mellan parterna. Initiativ till sådan 
överläggning kan ske av respektive part. 

 
Tre (3) månader (september 2019) innan denna överenskommelses utgång ska 
parterna överlägga kring villkor och eventuell fortsättning för ny 
överenskommelse. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-01-17: 
 
att kommunchef Håkan Petersson fortsätter arbetet med överenskommelsen 
     avseende Garpens Fyrplats samt  
 
att inhämta en redovisning av besöksstatistiken för Garpens Fyrplats under 
     2016. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-03-07 
 
Ledamot Mona Magnusson, M meddelar att hon inte kommer att ta ställning 
till några beslut vid dagens sammanträde utan inväntar en redovisning av 
turismansvarig Ann-Sofie Gränefält på kommunstyrelsen 2017-03-28. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-03-07: 
 
att bjuda in turismansvarig Ann-Sofie Gränefält till kommunstyrelsen  
     2017-03-28 för en redovisning av Garpens besöksstatistik under 2016 
     samt värdet av Garpen för Torsås kommun utifrån statistiken. 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad överenskommelse avseende Garpens Fyrplats, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S att  
     underteckna överenskommelsen.  
 

Arbetsutskottets behandling 2017-04-11 
 
Arbetsutskottet beslutar 2017-03-21 att notera inlämnad verksamhetsplan för 
2017 avseende Garpens Fyrplats samt att ärendet avseende överenskommelsen 
utgår från kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-28 för fortsatt beredning. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 94/17, Överenskommelse, Garpens Fyrplats 

 
Förslag på reviderad överenskommelse avseende Garpens Fyrplats daterad 
2017-04-02 föreligger från kommunchef Håkan Petersson. 
 
I denna överenskommelse avtalas följande 
 
1. Torsås kommun har rätt att använda varumärket ”Garpens Fyrplats” samt 

ha fri tillgång till föreningens fastigheter för kommunal verksamhet, det vill 
säga exklusive båtturer och förtäring. Nyttjandet får inte inskränka på 
besöksnäringens behov och skall ske i samråd med föreningen.  

 
2. Föreningen skall bedriva verksamheten på ett sådant sätt att det tydligt 

framgår en ambitionen att klara driften utan kommunalt bidrag.  
 
3. Föreningen åtar sig att ordna och ansvara för båttrafik till ön, samt se till 

att ön är tillgänglig som besöksmål under sommarsäsongen.  
 

4. Upprättad och beslutad verksamhetsplan består av två delar, dels en del 
som beskriver underhållsbehovet på fastigheter och en del som 
marknadsför ön och som tydligt pekar på åtgärder och aktiviteter som 
skapar ökad attraktivitet, i form av ökad tillgänglighet och/eller förlängd 
säsong. 
 

5. Överenskommelsen gäller under förutsättning att föreningens 
verksamhetsplan i två delar godkänts av kommunstyrelsen.  

 
6. Torsås kommun garanteras en (1) observationsplats i föreningens styrelse. 

Observatören skall ha full insyn i föreningens verksamheter och dess 
ekonomi. Kommunstyrelsen utser denna observatör.  

 
Ersättningar knutna till denna överenskommelse 
 
Torsås kommun, via kommunstyrelsen, ersätter föreningen enligt nedan 
Garpens Vänner med 200 000 kronor under detta avtals löptid.  
 
1. 50 000 kronor utbetalas efter redovisad och godkänd 

verksamhetsplan. 
  

2. 50 000 kronor utbetalas till ökande drift – och underhållskostnader 
på grund av fastighetens specifika beskaffenhet. Utbetalning sker mot 
styrkande av kostnader.  

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 94/17, Överenskommelse, Garpens Fyrplats 
 

3. Resterande 100 000 kronor budgeteras under kommunens 
turistverksamhet att utbetalas till de aktiviteter och ändamål som gör 
Garpen till ett attraktivt turistmål. Dessa åtgärder och aktiviteter 
överenskoms mellan föreningen och kommunens turismansvarig i en 
årlig aktivitetsplan. Planen skall ha fyra avstämningstillfällen, 1 mars, 
1 juni, 1 september och 1 december, där utbetalning av aktivitets-
pengar skall fördelas så jämt som möjligt mellan avstämnings-
perioderna tillika styrkas med kostnader.  

 
Denna överenskommelse gäller under året 2017 och upphör därefter utan 
särskild uppsägning. Ersättningen kan under avtalstiden omprövas genom 
särskild överläggning mellan parterna. Initiativ till sådan överläggning kan ske 
av respektive part. 
 
Tre (3) månader (det vill säga september 2017) innan denna överenskommelses 
utgång ska parterna överlägga kring villkor och eventuell fortsättning för ny 
överenskommelse.   
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna reviderad överenskommelse avseende Garpens Fyrplats samt 
 
att godkänna inlämnad verksamhetsplan för 2017 avseende Garpens Fyrplats. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna reviderad överenskommelse avseende Garpens Fyrplats, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson underteckna överenskommelsen samt 
 
att godkänna inlämnad verksamhetsplan för 2017 avseende Garpens Fyrplats. 
-----  
Sändlista  
Garpens Vänner 
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KS § 95/17 
PU § 16/17   17/KS0041 
Tillägg till reglemente avseende personalpolitik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under våren 2015 uppdaterades Torsås kommuns reglemente och i detta 
arbete försvann regleringen kring personalpolitiken i kommunen. 
Personalchefen uppmärksammade detta och lämnar ett förslag på hur förslag 
på hur frågan om personalpolitiken ska formuleras i kommunens reglemente. 
 
Personalpolitik 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och här därvid bland annat 
att: 
- Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare 

- Anställa förvaltnings- och avdelningschefer i enlighet med gällande 
delegationsförteckning 

- Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden 

- Besluta om stridsåtgärd 
- Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållande mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare 

- Lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationsordningen 
- Vara lönemyndighet och ansvarig för lönebildningsfrågor 
- Övergripande personal- och lönepolitik 
- Förvaltningsövergripande arbetsmiljöfrågor 
- Pensionsfrågor 
 
Anställningsmyndigheten 
Anställningsmyndighet är de nämnder som har egen personal. Ansvaret för 
personalfrågor framgår av respektive nämnds reglemente. Inriktningen är att 
personalfrågorna ska handhas så nära de berörda som möjligt. Sådana frågor 
som nämnderna hanterar är 

 
- Arbetstidsfrågor 
- Anställningsärenden för sin personal inom sitt förvaltningsområde, dock 

inte för förvaltningschef 
- Ledigheter 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 95/17, Tillägg till reglemente avseende 
personalpolitik 
 
- Schemafrågor 
- Nämndspecifika arbetsmiljöfrågor 
- Kompetensutveckling 
- Uppsägningar 
- Organisation 
- Skriftligt fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till 

förvaltningschefen 
 
Arbetsmiljölagstiftningen är tydlig med att det måste finnas befogenheter, 
kunskap, resurser och kompetens för att man som arbetsgivare ska kunna ta 
sitt arbetsmiljöansvar. Av denna anledning är det av vikt att varje verksamhets-
nämnd kan organisera sin verksamhet fullt ut, förutsatt att man håller sig inom 
de ekonomiska ramar som tilldelats. Om nämnderna inte kan leva upp till de 
ovannämnda kraven i arbetsmiljölagstiftningen så förutsätts ansvaret kvarstå 
hos kommunfullmäktige som i grund och botten har arbetsmiljöansvaret för 
hela kommunen. 
 
Arbetsmiljöverket rekommenderar därför kommunerna att reglera ansvaret för 
arbetsmiljöuppgifterna till respektive nämnd som i sin tur kan delegera detta till 
sin förvaltningschef. På så sätt samlas befogenheter, kunskap, resurser och 
kompetensen så nära verksamheten som möjligt helt enligt arbetsmiljö-
lagstiftningens intentioner. 
 

Personalutskottet föreslår 2017-04-04 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta tillägg till reglemente avseende personalpolitik, 
 
att ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna regleras till respektive nämnd, som kan  
     delegera detta till förvaltningschefen. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta tillägg till reglemente avseende personalpolitik, 
 
att ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna regleras till respektive nämnd, som kan  
     delegera detta till förvaltningschefen.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 44   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-04-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
  

 

KS § 96/17 
PU § 19/17 
PU § 41/16 
PU § 38/16   16/KS0143  
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 
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Fortsättning § 96/17, 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 § 96/17, 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: 
 
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. 
----- 
Sändlista 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 97/17 
PU § 20/17 
KS § 40/17 
PU § 8/17 17/KS0033 
Likabehandlingspolicy med riktlinjer för hantering av kränkande 
särbehandling i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet 
Med anledningen av den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket 
(Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4) vill vi från personal-
avdelningens sida uppmuntra de folkvalda att slå samman de policydokument 
som gällt tidigare: 
 
1. Handlingsplan för etnisk mångfald 
Denna baserar sig ursprungligen på Lag (1999:130) ”om åtgärder mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning” som ersattes av Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som är 
nu gällande. Från personalavdelningens sida anser vi att denna kan samregleras 
med en policy om jämställdhet och mot kränkande särbehandling. Då visar vi 
från kommunens sida att vår ståndpunkt är att alla ska behandla varandra med 
respekt, och att det inte finns några anledningar till dåligt beteende inom en 
professionell organisation. 
 
Det nya dokumentet är inte menat att försvaga skyddet mot etnisk 
diskriminering, eller minska mångfalden i organisationen, utan att gälla lika för 
alla former av diskriminering. 
 
2.  Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier 
Denna utgår ifrån Jämställdhetslagen (1991:433) som också den ersatts av 
Diskrimineringslagen (se ovan). Den utgår också från föreskrifterna om 
Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) som upphävts genom 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 
2015:4). 
Återigen – meningen är inte att försvaga skyddet mot diskriminering eller 
trakasserier, utan att föra in alla former av olämpligt beteende (diskriminering, 
kränkande särbehandling, trakasserier, och så vidare) under samma policy. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 97/17, Likabehandlingspolicy med riktlinjer för 
hantering av kränkande särbehandling i Torsås kommun 
 
3. Kränkande särbehandling: Policy med råd och anvisningar 
Denna tredje och sista policy utgår ifrån Arbetsmiljölagen 3 KAP § 2b och 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 
2001:1) som båda fortfarande är giltiga, samt föreskrifterna om ”Psykiska och 
sociala aspekter på arbetsmiljön” (AFS 1980:14) och kränkande särbehandling 
(se ovan) som upphävts genom föreskriften om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (se ovan). 
 
För att följa tanken om att all negativ särbehandling ska samlas i en policy, 
väljer vi att föreslå en sammanslagning snarare än en uppdatering av det 
tidigare gällande dokumentet. 
 

Personalutskottet föreslår 2017-01-31 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta; 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2005-11-29 § 217 avseende 
     handlingsplan för etnisk mångfald,  
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2005-11-29 § 219 avseende Policy och 
     handlingsplan mot sexuella trakasserier, 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2005-11-29 § 216 avseende kränkande 
     särbehandling: Policy med råd och anvisningar, 
 
att godkänna och anta upprättad Likabehandlingspolicy med riktlinjer för 
     hantering av kränkande särbehandling i Torsås kommun.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-02-28 
 
Yrkande och proposition 
 
Martin Kirchberg, SD yrkar att policyn återemitteras till personalutskottet för 
att kompletteras med att det även gäller politisk åsikt. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 97/17, Likabehandlingspolicy med riktlinjer för 
hantering av kränkande särbehandling i Torsås kommun 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2017-02-28: 
 
att återremittera likabehandlingspolicyn med riktlinjer för hantering av 
    kränkande särbehandling i Torsås kommun till personalutskottet för att  
    kompletteras med att det även gäller politisk åsikt. 

 
Personalutskottet föreslår 2017-04-04 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun följer Svensk lag, diskrimineringslagstiftningen,  
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2005-11-29 § 217 avseende 
     handlingsplan för etnisk mångfald,  
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2005-11-29 § 219 avseende Policy och 
     handlingsplan mot sexuella trakasserier, 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2005-11-29 § 216 avseende kränkande 
     särbehandling: Policy med råd och anvisningar, 
 
att godkänna och anta upprättad Likabehandlingspolicy med riktlinjer för 
     hantering av kränkande särbehandling i Torsås kommun.  
 

Kommunstyrelsens behandling 2017-04-25 
 
Ny lag ska ge starkare skydd mot diskriminering: 
 
Diskrimineringslagen ska ha till ändamål att motverka diskriminering och på 
andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, köns-
överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annans 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen ersätter 
jämställdhetslagen (1992:433) och sex andra civilrättsliga lagar. 
 
Det var en enig riksdag avseende grunderna för lagstiftningen. 
 
Länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-
starkare-skydd-mot-diskriminering_ 
 

Fortsättning 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-starkare-skydd-mot-diskriminering_
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-starkare-skydd-mot-diskriminering_
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Fortsättning § 97/17, Likabehandlingspolicy med riktlinjer för 
hantering av kränkande särbehandling i Torsås kommun 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
 

Tilläggsyrkande, proposition och omröstning 
 
Martin Kirchberg, SD med instämmande av Kent Freij, SD yrkar tillägg i första 
attsatsen med, Torsås kommun väljer att, utöver de grunder som anges i 
diskrimineringslagen, även inkludera "politisk åsikt" som en diskriminerings-
grund i likabehandlingspolicyn.  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att avslå Martin Kirchbergs, SD med fleras yrkande varvid omröstning begärs. 
 
Vid omröstning där ja = att avslå tilläggsyrkande och nej = enligt Martin 
Kirchbergs, SD med fleras tilläggsyrkande avges 9 ja-röster och 2 nej-röster. 
Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att avslå Martin Kirchbergs, SD med 
fleras tilläggsyrkande. 
 

Omröstningslista nummer   
 

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Swedestam S   X     

Susanne Rosén S Christina Lönnqvist, S  X   

Lena Gustafsson V  X   

Mona Magnusson M    X    

Johan Petersson L  X   

Sten Bondesson C Åsa Haglund Rosenborg, 
C 

 
X 

  

Marcus Johansson C  X   

Christofer Johansson C  X   

Martin Kirchberg SD     X   

Kent Freij SD   X  

Henrik Nilsson Bokor S   X     

 Summa 9 2   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 97/17, Likabehandlingspolicy med riktlinjer för 
hantering av kränkande särbehandling i Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås kommun följer Svensk lag, diskrimineringslagstiftning,  
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2005-11-29 § 217 avseende 
     handlingsplan för etnisk mångfald,  
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2005-11-29 § 219 avseende Policy och 
     handlingsplan mot sexuella trakasserier, 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2005-11-29 § 216 avseende kränkande 
     särbehandling: Policy med råd och anvisningar, 
 
att godkänna och anta upprättad Likabehandlingspolicy med riktlinjer för 
     hantering av kränkande särbehandling i Torsås kommun.  
 

Reservation 
 
Martin Kirchberg, SD och Kent Freij, SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget tilläggsyrkande. Det är beklagligt att de andra partierna 
anser att man utan påföljd tillåts mobba och diskriminera anställda på grund av 
deras politiska åsikter. 
Att politisk åsikt inte räknas upp i svensk diskrimineringslag hindrar inte att 
kommunen går längre än så i sin policy. Att någonting inte är förbjudet i 

svensk lag betyder inte att det är moraliskt rätt. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 98/17 
AU § 102/17   17/KS0077 
Anmälan till höstens Medborgarundersökning 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin 
kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 
inflytande. 
 
Totalt har 265 av Sveriges kommuner deltagit hittills och 242 av dem mer än 
en gång. Alla utskick till uppgiftslämnarna görs via post. 
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas 
kommunens egna resultat samt jämförelse med samtliga deltagande kommuner 
och även jämförelse med kommuner i olika storleksklasser.  
 
Kostnaden för Torsås kommun är 50 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha kommunspecifika enkätframsida. Kostnader tillkommer om man 
vill ha kommunspecifika tilläggsfrågor samt frågor från Håll Sverige Rent. 
Samtliga kostnader är exklusive mervärdesskatt. 
 
Sista dagen för anmälan till vårens undersökning är 2017-05-29 och för att 
beställa tilläggsfrågor är sista dagen 2017-05-15. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka i höstens Medborgarundersökning 2017 till en kostnad av 50 000 
     kronor samt 1 500 kronor för kommunspecifika enkätframsida. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medverka i höstens Medborgarundersökning 2017 till en kostnad av 50 000 
     kronor samt 1 500 kronor för kommunspecifika enkätframsida. 
-----  
Sändlista 
SCB 
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KS § 99/17 
AU § 103/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare  
 
Ärendebeskrivning 
 
Spotscale AB i Linköping har till Länsstyrelsen i Östergötland inkommit med 
en ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet är att kart-
lägga bebyggd miljö för att återskapa dessa miljöer i 3D-modeller för att sedan 
bland annat planera för nybyggnation och fastighetsrenovering.  
Övervakningen ska ske i hela Sverige. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-04-21 till Länsstyrelsen i Östergötland. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-04-11: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Spotscale AB i  
     Linköping om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende inlämnad ansökan från Spotscale  
    AB i Linköping om kameraövervakning med drönare. 
-----  
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KS § 100/17 
AU § 104/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 1666-2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skymap Innovations AB i Växjö har till Länsstyrelsen i Kronobergs län 
inkommit med en ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. 
Syftet med kameraövervakningen är att inspektera och dokumentera mark och 
fastigheter för skapandet av tredimensionella kartor och ritningar.  
Övervakningen ska ske i Kronobergs län. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-05-05 till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Skymap Innovations 
    AB i Växjö om kameraövervakning med drönare. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Skymap Innovations 
    AB i Växjö om kameraövervakning med drönare. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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KS § 101/17 
AU § 105/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare  
 
Ärendebeskrivning 
 
Teracom AB i Stockholm har till Länsstyrelsen i Västernorrland inkommit med 
en ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet är att från 
beräknad antennhöjd undersöka line of sight mellan sändare och mottagare. 
Teracom önskar fotografera egna siter/master för att utföra besiktningar, 
förstudier innan montage, bedöma behov av underhåll, nedisning av staglinor 
och liknande. Antal siter/master är cirka 900 stycken och är placerade över 
hela landet. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-04-17 till Länsstyrelsen Västernorrland. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-04-11: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Teracom AB i  
    Stockholm om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende mot inlämnad ansökan från 
    Teracom AB i Stockholm om kameraövervakning med drönare. 
-----  
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KS § 102/17 
AU § 106/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå har till Länsstyrelsen Västerbotten 
inkommit med en ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. 
Syftet med kameraövervakningen är övervakning inom SLU:s verksamhetsidé 
om att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans 
förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.  
 
Övervakningen ska ske i skogs- och jordbruksmark, vatten (hav, sjöar, 
våtmarker, stränder och vattendrag) samt fjällen i alla Sveriges län och 
kommuner.. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-05-02 till Länsstyrelsen Västerbotten. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Sveriges Lantbruks- 
    universitet i Umeå om kameraövervakning med drönare. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Sveriges Lantbruks- 
    universitet i Umeå om kameraövervakning med drönare. 
-----  
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KS § 103/17 
AU § 107/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare  
 
Ärendebeskrivning 
 
Geomatikk Survey AS i Oslo har till Länsstyrelsen Jämtlands län inkommit 
med en ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet är 
dokumentation och inspektion av mark, byggarbetsplatser och byggnader. 
Laserscanning samt ortofoto. Underlag för projektering väg, järnväg och 
byggnader. Huvudsakligen inom avspärrat område där arbete pågår dit 
allmänheten inte har tillgång. 
 
Övervakningen ska ske inom hela Sverige. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-04-21 till Länsstyrelsen Jämtlands län. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-04-11: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Geomatikk Survey AS i  
    Oslo om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna arbetsutskottets beslut avseende inlämnad ansökan från  
    Geomatikk Survey AS i Oslo om kameraövervakning med drönare. 
-----  
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KS § 104/17 
AU § 108/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Norconsult AB i Göteborg har till Länsstyrelsen Västra Götalands län 
inkommit med en ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. 
Syftet med kameraövervakningen är inmätning/dokumentering av olika objekt 
och miljöer till exempel naturmark, motorvägar, gator, täkter, dammar, för att 
genom fotogrammetriska metoder framställa detaljerad geografisk information 
(geodata) i form av 3D-modeller, höjdkurvor och ortofoton.   
 
Övervakningen ska ske inom hela Sverige. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-05-02 till Länsstyrelsen Västra Götalands län. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Norconsult AB i  
    Göteborg om kameraövervakning med drönare. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Norconsult AB i  
    Göteborg om kameraövervakning med drönare. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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KS § 105/17 
AU § 108/17   16/KS0145 
Årsredovisning 2016, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2016 föreligger från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås. 
 
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har granskat Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda – Torsås. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den 
ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med en inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 Direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 Direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Kommunförbundet har ett negativ resultat om -100 tkr. Förbundet lever 
därmed inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2016. 
 

 Ett av två finansiella mål uppnås i och med resultat och ställning år 2016. 

 Två av tre verksamhetsmål uppnås utifrån återrapporteringen i 
årsredovisningen. 

 
Revisorerna tillstyrker att direktionen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet samt att 
årsredovisningen för 2016 godkänns. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 105/17, Årsredovisning 2016, Räddningstjänst-
förbundet Emmaboda - Torsås 
 
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2016 föreligger från PwC. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja direktionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ansvarsfrihet för verksamhetsår 2016, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås årsredovisningen 
     för 2016, 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2016. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja direktionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
     ansvarsfrihet för verksamhetsår 2016, 
 
att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås årsredovisningen 
     för 2016, 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2016. 
 -----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 106/17 
AU § 109/17   17/KS0071 
Verksamhetsplan 2017, Torsås Företagscentrum (TFC) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetsplan 2017 föreligger från Torsås Företagscentrum (TFC). 
 
Torsås Företagscentrum (TFC) arbetar med nätverkande, entreprenörskap och 
kompetensutveckling. Genom samarbete och nätverk hjälper TFC det lokala 
näringslivet att utvecklas och växa. 
 
Vision 
Ledande i regionen inom innovativ, hållbar och kompetent näringslivs-
utveckling. 
 
Nätverkande 

 Företagsträffar. 

 Företagsgala. 

 Handel & Service nätverket. 

 Chefsnätverket. 

 Näringslivsrådet. 

 Regionala nätverk. 
 
Kompetensförsörjning 
 
Projekt (pågående) 
Strategier för hållbar tillväxt 

 Företagsbesök. 

 Coachningsinsatser. 

 Nätverksaktiviteter. 

 Tidningen ”Good Works”.  
 
Hållbar konkurrenskraftig industri (förstudie). 
En dörr in (förstudie).  
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-11 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera verksamhetsplan 2017 för Torsås Företagscentrum (TFC). 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera verksamhetsplan 2017 för Torsås Företagscentrum (TFC). 
-----  
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KS § 107/17 
AU § 110/17  
AU § 19/17 
AU § 23/16 
KF § 165/15    15/KS0252  
Motion – Snabbt och stabilt bredband  
  
Ärendebeskrivning  
 
Eva-Kristina Berg, Marcus Johansson, Christofer Johansson, Tony Schäfer, 
Magnus Rosenborg och Linda Eriksson samtliga Centerpartiet hemställer i en 
motion att Torsås kommun får i uppdrag att finna en modell ”Torsås 
modellen” där alla företag och invånare i vår kommun garanteras och erbjuds 
stabilt och snabbt bredband, det vill säga hastigheter på 100 Mbit per sekund 
eller mer.  
 
Centerpartiet begär även en strategi och en handlingsplan (exempel fem årig) på 
hur kommunen etappvis ger medborgare och företagare tillgång till 
bredbandstjänsten. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-12-14: 
 
att överlämna motionen – Snabbt och stabilt bredband till kommunstyrelsen 
     för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden/ fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad 
svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-01-19: 
 
att överlämna motionen – Snabbt och stabilt bredband till kommunchefen 
     för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden/ fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad 
svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 107/17, Motion – Snabbt och stabilt bredband  
  
Arbetsutskottets behandling 2017-04-11 
 
Yttrande föreligger från kommunchef Håkan Peterssons: 
 
Torsås kommun Kommunen har utvärderat olika alternativ för att 
möjliggöra en utbyggnad av bredband via fiber till 100 procent av hushåll 
och företag i Kommunen. Tätorterna i kommunen har sedan tidigare 
erbjudits fiber från marknadens aktörer men landsbygden kvarstår. 
Kommunens ambition har varit att hitta en partner som kan säkerställa 
ett erbjudande till 100 procent av landsbygden. För att få till stånd en 
sådan utbyggnad har parterna nu kommit överens om en till viss del 
uppdelad saminvestering i telekominfrastruktur för ändamålet. 
 
Kommunen har valt att etablera ett samarbete med IP-Only som med sitt 
koncept för landsbygd åtagit sig att adressera landsbygden med ett 
enhetligt erbjudande. 

 
En avsiktsförklaring mellan parterna utgör nu grund att i samverkan 
erbjuda fiberutbyggnad i Torsås kommun med målsättningen att 100 
procent av hushåll och företag ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband 
senast 2020.  
 
Vidare är arbetet i full gång att skyndsamt ta fram ett fullständigt 
samverkansavtal med en gemensam överenskommen utbyggnadsplan. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-11 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Snabbt och stabilt bredband med anledning av att  
     kommunfullmäktige i Torsås kommun beslutat att hantera frågan i 
     enlighet med ovanstående yttrande, 
 
att härmed anses motionen besvarad. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Snabbt och stabilt bredband med anledning av att  
     kommunfullmäktige i Torsås kommun beslutat att hantera frågan i 
     enlighet med ovanstående yttrande, 
 
att härmed anses motionen besvarad. 
----- Sändlista Kommunstyrelsen 
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KS § 108/17 
AU § 111/17 
KS § 177/16 
AU § 216/16   16/KS0131  
Samförläggning av kanalisation för fiber  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunutvecklare Sofie Nyström informerar om nuläget samt möjligheterna 
i samband med bredbandsutbyggnad. 

 
Offert föreligger från EON avseende samförläggning av kanalisation för fiber 
Torhult – Troxhult, cirka 48 invånare och cirka 80 fastighetsägare samt för 
Lövsmåla – Björkemåla, cirka 20 invånare och cirka 60 fastighetsägare. 
 

Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C yrkar att representanter för IP-Only/By-net skynd-
samt bjuds in till kommunstyrelsen för att berätta om sina planer avseende 
fiberutbyggnad i hela Torsås kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla Christofer Johanssons, C yrkande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-08-24: 
 
att till kommunstyrelsen 2016-08-30 redovisa finansiering inklusive kostnads-  
     ställ på inkomna offerter från Eon, 
 
att bjuda in representanter för IP-Only/By-net skyndsamt till kommun- 
     styrelsen för att berätta om sina planer avseende fiberutbyggnad i hela  
     Torsås kommun. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att acceptera offerten från EON avseende samförläggning av kanalisation för 
     fiber Torhult – Troxhult, cirka 48 invånare och cirka 80 fastighetsägare  
     samt 
 
att acceptera offerten från EON avseende samförläggning av kanalisation för 
     Lövsmåla – Björkemåla, cirka 20 invånare och cirka 60 fastighetsägare. 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson underteckna offerterna. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 108/17, Samförläggning av kanalisation för fiber  
 
Kommunstyrelsens behandling 2016-08-30 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om att Torsås kommun inte har 
varit i kontakt med IP-Only. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-08-30: 
 
att acceptera offerten från EON avseende samförläggning av kanalisation för 
     fiber Torhult – Troxhult, cirka 48 invånare och cirka 80 fastighetsägare 
     samt 
 
att acceptera offerten från EON avseende samförläggning av kanalisation för 
     Lövsmåla – Björkemåla, cirka 20 invånare och cirka 60 fastighetsägare, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson underteckna offerterna, 
 
att finansiering sker genom omfördelning av medel inom kommunstyrelsens 
     befintliga investeringsram. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-04-11 
 
Torsås kommun Kommunen har utvärderat olika alternativ för att 
möjliggöra en utbyggnad av bredband via fiber till 100 procent av hushåll 
och företag i Kommunen. Tätorterna i kommunen har sedan tidigare 
erbjudits fiber från marknadens aktörer men landsbygden kvarstår. 
Kommunens ambition har varit att hitta en partner som kan säkerställa 
ett erbjudande till 100 procent av landsbygden. För att få till stånd en 
sådan utbyggnad har parterna nu kommit överens om en till viss del 
uppdelad saminvestering i telekominfrastruktur för ändamålet. 
 
Kommunen har valt att etablera ett samarbete med IP-Only som med sitt 
koncept för landsbygd åtagit sig att adressera landsbygden med ett 
enhetligt erbjudande. 

 
En avsiktsförklaring mellan parterna utgör nu grund att i samverkan 
erbjuda fiberutbyggnad i Torsås kommun med målsättningen att 100 
procent av hushåll och företag ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband 
senast 2020.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 108/17, Samförläggning av kanalisation för fiber  
 
Vidare är arbetet i full gång att skyndsamt ta fram ett fullständigt 
samverkansavtal med en gemensam överenskommen utbyggnadsplan. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-11 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att avsluta ärende avseende samförläggning av kanalisation för fiber med  
     anledning av att kommunfullmäktige i Torsås kommun beslutat att  
     hantera frågan enligt arbetsutskottets beredning 2017-04-11. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avsluta ärende avseende samförläggning av kanalisation för fiber med  
     anledning av att kommunfullmäktige i Torsås kommun beslutat att  
     hantera frågan enligt arbetsutskottets beredning 2017-04-11. 
----  
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KS § 109/17 
AU § 112/17 
KS § 11/16 
AU § 12/16 
AU § 193/15 
AU § 171/15   15/KS0131 
Kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar ett förslag på ansökan om 
kommunalt stöd för bredbandsutbyggnad. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-05-19: 
 
att uppdra åt samhällbyggnadschef att upprätta ett förslag på ansökan om 
     kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad samt 
 
att förslaget redovisas i arbetsutskottet 2015-06-02. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-06-02 
 
Samhällbyggnadschef Martin Storm redovisar ett förslag på ansökan om 
kommunalt stöd för bredbandsutbyggnad. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2015-06-02: 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen, att inhämta yttrande från  
    Regionförbundet i Kalmar län på upprättat förslag på ansökan om 
     kommunalt stöd för bredbandsutbyggnad. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-01-19 
 
Samhällbyggnadschef Martin Storm redovisar ett förslag på ansökan om 
kommunalt stöd för bredbandsutbyggnad. 
 
Kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad kan inte utformas som ett generellt 
bidrag till en fiberförening eller ett byalag som avser att bygga ut bredband om 
även bidrag söks från Landsbygdsprogrammet hos Jordbruksverket. För att 
erhålla Jordbruksverkets stöd får projektet inte finansieras med andra offentliga 
pengar. 
 
Kommunen kan ge stöd till exempelvis fastigheter som ligger i nära anslutning 
till, men som inte ingår i, ett bredbandsprojekt. Eller till administrativa delar av 
projektet som föreningen inte kan söka stöd från Jordbruksverket för. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 109/17, Kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad 
 
Kommunen kan också lämna ett föreningsbidrag som inte är specificerat till en 
åtgärd. 
 
Med hänsyn till kommunens struktur med många landsbygdsboende och de 
administrativa kostnaderna för ett bidrag föreslås ett generellt föreningsbidrag. 
 
1. Torsås kommun lämnar ett bidrag på 3 500 kronor per fastighet till de 

fiberföreningar som uppfyller följande villkor: 
 
A. En ekonomisk eller ideell förening (stadgar, styrelseprotokoll och 

eventuell ekonomisk redogörelse ska redovisas) och 
B. Fiberföreningen har sökt och beviljats bidrag från Landsbygds-

programmet hos Jordbruksverket. 
 
Jordbruksverket lämnar bidrag för: 

 Projektering av bredbandsnätet 

 Anläggningsarbeten 

 Material 

 Dokumentation av bredbandsnätet 

 Administration av projektet. 
Stödet från Jordbruksverket uppgår för närvarande till 60 procent av 
kostnaderna. 
 

C. Fastighetsägarens insats överstiger 35 000 kronor efter avräkning av 
eventuellt bidrag från Jordbruksverket. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2016-01-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att införa ett bidrag för varje fastighet, som ingår i en fiberförening. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-01-31: 
 
att ställa sig positiv till att införa ett bidrag för varje fastighet, alternativt som 
     ingår i en fiberförening samt att återsända ärendet till arbetsutskottet för  
     vidare beredning, 
 
att i beredningen se över möjligheter för hur enskilda fastighetsägare, som inte 
     ingår i fiberförening, kan ges möjlighet till kommunalt bidrag i samband  
     med fiberanslutning samt  

 
att se över möjligheter och konsekvenser att sänka lägsta nivån, av i förslaget  
     angivet belopp, för att erhålla bidrag. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 109/17, Kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad 
 
Arbetsutskottets behandling 2017-04-11 
 
Torsås kommun Kommunen har utvärderat olika alternativ för att 
möjliggöra en utbyggnad av bredband via fiber till 100 procent av hushåll 
och företag i Kommunen. Tätorterna i kommunen har sedan tidigare 
erbjudits fiber från marknadens aktörer men landsbygden kvarstår. 
Kommunens ambition har varit att hitta en partner som kan säkerställa 
ett erbjudande till 100 procent av landsbygden. För att få till stånd en 
sådan utbyggnad har parterna nu kommit överens om en till viss del 
uppdelad saminvestering i telekominfrastruktur för ändamålet. 
 
Kommunen har valt att etablera ett samarbete med IP-Only som med sitt 
koncept för landsbygd åtagit sig att adressera landsbygden med ett 
enhetligt erbjudande. 

 
En avsiktsförklaring mellan parterna utgör nu grund att i samverkan 
erbjuda fiberutbyggnad i Torsås kommun med målsättningen att 100 
procent av hushåll och företag ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband 
senast 2020.  
 
Vidare är arbetet i full gång att skyndsamt ta fram ett fullständigt 
samverkansavtal med en gemensam överenskommen utbyggnadsplan. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-11 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att avsluta ärende avseende kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad 
     med anledning av att kommunfullmäktige i Torsås kommun beslutat  
     att hantera frågan enligt arbetsutskottets beredning 2017-04-11. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avsluta ärende avseende kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad 
     med anledning av att kommunfullmäktige i Torsås kommun beslutat  
     att hantera frågan enligt arbetsutskottets beredning 2017-04-11. 
----  
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KS § 110/17   17/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Redovisning av enkät. 

 Projekt kommunhusen. 

 Inleda arbetet med att skapa avdelningen utveckling näringslivs 
kommunikation inom kommunstyrelsens förvaltning. Samverkan med 
fackliga parter inleds.  

 Brickor inköpta md namn och funktion. 

 Utbildning Sveriges kommuner och landsting, Henrik Nilsson Bokor, S, 
kommunchef Håkan Petersson och ekonomichef Thomas Danielsson. 

  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisning av enkäten från kommunstyrelsens ledamöter, 
 
att i övrigt notera informationen från kommunledningen. 
----- 
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KS § 111/17   17/KS0016  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2017-04-11, Personalutskottet 2017-04-04.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna, anmälan. 
-----  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


