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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 2014-04-01, 08.00 – 12.00 
      
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Roland Swedestam, S  
 Henrik Nilsson Bokor, S    
     
  
  
   
 Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Kjell Ahrnfjäll, PwC § 93  
 Christoffer Lindqvist, VD Möre Hotell § 93 
 Lena Bondesson, kassör Slätafly Byalag § 110 
 Tomas Israelsson, ordförande Skruvemåla skolrotes byggnadsförening § 110 
  Nils Gustling, vice ordförande Strömby Byalag § 110 

Susan Karlsson, kassör Strömby Byalag § 110 
  

   
   
    
Utses att justera Henrik Nilsson Bokor, S    
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2014-04-02    
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson   Paragrafer 93 - 113                     

    
 Ordförande Håkan Algotsson   
   ..............................................................................................................     

 Justerande Henrik Nilsson Bokor     

   ..................................................................................................................................................................    
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Underskrift Yvonne Nilsson   
   
 

 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING § 93 - 113 
 
§ 93 Möre Hotell  
§ 94 Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 
§ 95 Internkontrollplan 2014, Kommunstyrelsen 
§ 96 Hyreskontrakt, Lettlands Vänner 
§ 97-99 Redovisning delegationsärende 
§ 100 Upphävande av fastighetsindelning Kvarteret alen och Kastanjen, del 
 av Torsås 4:111 med flera 
§ 101 Verksamhetsberättelse 2013, Konsumentrådgivning 
§ 102 Google kalender 
§ 103 Utredning av IT-avdelningens verksamhet 
§ 104 Delgivningsärende 
§ 105 Kurser och konferenser 
§ 106 Kommunledningen informerar 
§ 107 Lokala trafikföreskrifter, yttrande 
§ 108 Skrivelse, förbundsordning Kalmsundsregionens Renhållare KSRR 
§ 109 Ansökan om kaninhoppning på Sahara 
§ 110 Ansökan om bidrag till samlingslokaler 2014 
§ 111 Regler för bidrag till allmänna samlingslokaler 
§ 112 Ansvarsfördelning gällande kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
§ 113 Samordning mellan förvaltningarna gällande fiberutbyggnad
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AU § 93/14 13/KS0171 
Möre Hotell       
      
Ärendebeskrivning 
 
Kjell Ahrnfjäll, PwC och Christoffer Lindqvist, VD Möre Hotell lämnar en 
muntlig redovisning av kostnadsbedömningen för drift av simanläggning Möre 
Hotell för kommunens behov.  
 
Slutrapport kommer att överlämnas till kommunstyrelsen. 
-----  
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AU § 94/14 14/KS0077 
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 2014-04-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2014-04-01. 
-----  
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AU § 95/14 14/KS0082    
Internkontrollplan 2014, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på internkontrollplan för 
kommunstyrelsen.   
 
Uppföljning av: 
 

 Säkerhet och tillgänglighet 

 Representation 

 Användande av grafisk profil 

 Beredskapsplanens aktualitet 

 Beslut och verkställighet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 Att anställningsbeslut är korrekt ifyllda och har rätt uppgifter. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättad internkontrollplan 2014 för kommun- 
     styrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 96/14 
AU § 312/13 
AU § 261/13 
AU § 257/13   13/KS0131 
Hyreskontrakt Torsås 5:77, Lettlands Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om att fastigheten Torsås 5:77 nu är uthyrd till 
Lettlands Vänner, räddningstjänsten och två privatpersoner.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottet behandling 2013-09-03 
 
Förslag på hyreskontrakt föreligger för hyresgästerna i fastigheten Torsås 5:77 
(före detta mobiliseringsförrådet). 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-03: 
 
att inhämta kostnaden för fastighetens elförbrukning per år. 
 

Arbetsutskottet behandling 2013-09-03 
 
Preliminära uppgifter: 
 
Årsförbrukning: 1 285 kWh 
Årskostnad: cirka 8 500 kronor 
Huvudsäkring 25 A 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-08: 
 
att sänka huvudsäkringen från 25 A till 16 A efter samråd med räddnings- 
     tjänsten, 
 
att i första hand teckna avtal med Lettlands Vänner i sex månader, efter 
     uppföljning av elförbrukning teckna nytt avtal på längre tid med Lettlands  
     Vänner, 
 
att vid tecknade av avtal med privatpersoner tas en hyreskostnad ut om 500 
     kronor per år. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 96/14, Hyreskontrakt Torsås 5:77, Lettlands 
Vänner 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-04-01 
 
Preliminära uppgifter: 
 
Årsförbrukning: 3 883 kWh 
Årskostnad: Nät, 11 787 kronor, Rörligt 5 066 kronor 
Huvudsäkring 16 A 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till kostnaden av den årliga nätavgiften i jämförelse med  
    den rörliga kostnaden låta Lettlands Vänner kostnadsfritt få hyra på del av  
    fastigheten Torsås 5:77 enligt tecknat avtal daterat 2013-10-01.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 97/14 13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
mars 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under mars 2014. 
 

 Tillförordnad socialchef. 

 Receptionist/telefonist. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     mars 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 98/14 13/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under februari 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under februari 2014. 
 

 Nybyggnad enbostadshus och garage, Ragnabo 3:28. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under februari 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 99/14 13/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
mars 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal under mars 2014. 
 

 Arkivarie. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal under  
     mars 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 100/14 14/KS0083 
Upphävande av fastighetsindelning för kvarteren Alen och 
Kastanjen, del av Torsås 4:111 med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har rubricerat planförslag upprättats. 
Planprocessen genomförs som ett enkelt planförfarande. 
 
Fastighetsägarna till Torsås 4:111/10 och Torsås 6:17/3 önskar slå samman 
fastigheterna. 
För att kunna genomföra sammanslagningen måste man upphäva fastighets- 
indelningen från 1961. För området gäller även ”Stadsplan för kvarteret Alen 
och kvarteret Kastanjen”. 
 
Synpunkter på planförslaget ska skriftligen inlämnas till bygg- och miljö-
nämnden senast 2014-04-09. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inga synpunkter föreligger på upprättat planförslag gällande upphävande av  
     fastighetsindelning för kvarteren Alen och Kastanjen, del av Torsås 4:111  
     med flera, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut.  
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 26   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 101/14 14/KS0072 
Verksamhetsberättelse 2013, Konsumentrådgivning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Konsumentverkets vägledningstjänst kommer inte att ersätta den kommunala 
konsumentvägledningen som finns idag. Denna tjänst kommer att fungera som 
en kontaktpunkt och Konsumentverket förutsätter att det ska kunna vara 
möjligt att hänvisa konsumenter vidare till kommunerna.  
 
Konsument Södra Smålands verksamhetsberättelse för 2013 föreligger. 
 
Statistik för Torsås kommun 2013: 
 

 Antal ärende, 45 

 Antal utåtriktade insatser, 9 (inkluderar föreläsningar, mediemedverkan, 
utskick, besök i kommunerna) 

 Totalt 54 

 Procent av verksamheten 2. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera Konsument Södra Smålands verksamhetsberättelse för 2013. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 102/14 14/KS0076 
Google kalender 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S vill i en skrivelse få kalendern från Google kopplad till 
kommunens evenemangskalender så att invånarna kan ladda ner informationen 
till sina privata Google/Outlook-konton. 
 
Enligt kultur- och fritidsutskottet uppskattas kostnaden för önskad funktion till 
25 000 kronor. Funktionen kan då nyttjas av samtliga förvaltningar på Torsås 
kommuns hemsida. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att med hänvisning till inkommen skrivelse inhämta synpunkter utifrån besöks- 
     näringen från kommunikationsansvarig, 
 
att därefter hänskjuta skrivelsen tills arbetet är klart med digitalisering av  
     handlingar. 
-----   
Sändlista 
Kommunikationsansvarig 
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AU § 103/14 14/KS0079 
Utredning av IT-avdelningens verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-03-19 § 40 att till kommun-
styrelsen hemställa om att initiera en utredning av den kommunala IT 
avdelningens verksamhet i termer av funktion, målsättningar, förhållningssätt 
och servicenivå utifrån de kommunala verksamheternas behov. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in till arbetsutskottet IT-chefen och bildningschefen för en diskussion 
     av bildningsnämndens hemställan om en utredning av IT-avdelningens  
     verksamhet. 
-----   
Sändlista 
IT-chefen 
Bildningschefen 
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AU § 104/14   14/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  

 

 Informationsblad för Länsbygderådet i Kalmar län, Solsida 1, 2014. 

 Förvaltningsrättens dom 2014-03-24 gällande Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet, 13/KS0176. 

 
 Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade delgivningsärende. 
----- 
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AU § 105/14   14/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Vision Bergkvara, Informations-/workshopsmöte, Bergkvara 2014-05-14. 

 Regionförbundet i Kalmar län, Information om regeringens 
vårproposition, Öskarshamn 2014-05-15. 

 Länsstyrelsen Kalmar län, Regional miljömålsdag, Oskarshamn 2014-04-29.  

 Landshövdingens 60 år dag. Presidiet. 

 Landsbygds Riksdagen 2014-05-16 – 18. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliel 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade kurser och  
     konferenser. 
----- 
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AU § 106/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Rekrytering personalchef. 

 Personalinformation 2014-04-01 – 03. 

 Projekt ”Kulturhus”, möte med arbetsgruppen 2014-04-11. 

 Företagsbesök 2014-03-25. 

 Servicevägledare. 

 Styrgrupp ”Unik Social”. 

 Resultatutjämningsreserven RUR. 

 Elektroniska handlingar. 

 Kommunstyrelsen 2014-08-26 och arbetsutskottet 2014-09-02 ersätter 
ekonomichefen kommunchefen som föredragande.  

 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 

 Lantmäteriförrättning, Ragnabo 3:28. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 107/14   14/KS0085 
Lokala trafikföreskrifter, yttrande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen har översänt för remissyttrande ändring av hastighet och 
farthinder längs del av Karlskronavägen förbi Gettnabo.  
 
Yttrande i ärendet ska vara Länsstyrelsen Kalmar län tillhanda senast  
2014-04-24. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inga skäl finns för att sänka hastigheten från 70 kilometer till 50 
     kilometer,  
 
att ställa sig positiv till åtgärder för att hastigheten 70 kilometer hålls, 
 
att delge, kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Kalmar län 
Kommunstyrelsen 
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AU § 108/14   14/KS0041 
Skrivelse gällande förbundsordning, Kalmarsundsregionens 
Renhållare KSRR 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från kommunstyrelseordförande i Kalmar kommun 
Johan Persson, Oskarshamns kommun Peter Wretlund och Nybro kommun 
Mikael Svanström. 
 
Den 29 januari 2014 möts företrädare för medlemskommunerna i KSRR. Med 
på mötet var också kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn såsom 
tillkommande medlem. De närvarande på mötet gick igenom och reviderade 
förbundsordningen för KSRR. Vid mötets avslutande var samtliga överens. 
  
Efter mötet har det förts en diskussion om presidiet istället ska vara ett arbets-
utskott, detta för att alla medlemskommuner ska finns med i beredningen av 
ärenden. Även på denna punkt är man överens.  

 
I veckan som gått fick undertecknade brev från Mörbylånga och Torsås 
kommun där man har synpunkter på att Kalmar har fem ledamöter. Det finns 
också synpunkter på arvoderingen av presidiet. Även på dessa punkter är man 
överens på mötet i januari. 

 
Undertecknade ser positivt på utvecklingen av KSRR. Förbundet står inför 
stora utmaningar. Med stor sannolikhet kommer fler kommuner att ingå i 
samarbetet inom några år. Samarbete är nödvändigt om vi ska klara de krav 
som både medborgare och lagstiftningen ställer på oss.  

 
När det gäller förslaget till arvodering av presidiet i KSRR så är uppfattningen 
att den är fullt rimlig sett till de utmaningar vi har framför oss. Den överens-
stämmer också med arvoderingen inom Kalmarsunds Gymnasieförbund.  
 
Undertecknade har samma uppfattning idag som i januari när det gäller 
fördelningen av styrelseplatser mellan kommunerna. Kalmar är ungefär lika 
stora som övriga medlemmar tillsammans. Att då ha fem ledamöter medan de 
övriga tillsammans har åtta är inte orimligt.  
 
Givetvis kan man istället välja en modell där man fördelar efter invånarantal. 
För att Torsås då ska få en plats så innebär det att Kalmar får sex eller sju 
ledamöter och de övriga däremellan. Styrelsen blir då för stor.  
 
Kalmar, Oskarshamn och Nybro kommuner har kommit olika långt i 
beredningen av förslaget till förbundsordningen. Uppfattning är dock att det 
finns stöd för förslaget i våra kommuner.  
Fortsättning 
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Fortsättning § 108/14, Skrivelse gällande förbundsordning, 
Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 
  
Mot den bakgrunden kommer det inte att föreslås några förändringar av 
förslaget till förbundsordning i den fortsatta processen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera inkommen skrivelse från kommunstyrelseordförande i Kalmar  
     kommun Johan Persson, Oskarshamns kommun Peter Wretlund och  
     Nybro kommun Mikael Svanström gällande förbundsordning för  
     Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR. 
-----  
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AU § 109/14   14/KS0086 
Ansökan om kaninhoppning på Sahara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit till ordförande Håkan Algotsson, C från Pia Olsson, 
Torsås gällande ansökan om att få ha kaninhoppning på Sahara 2014-06-08. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att upplåta mark på Sahara till aktiviteten kaninhoppning 2014-06-08, 
 
att sökande ansvarar för eventuella tillstånd, djurskydd och iordningsställande 
     av platsen för arrangemanget samt 
 
att återställa området när kaninhoppningen är genomförd, 
 
att ingen avgift tas ut, för upplåtelsen. 
-----  
Sändlista 
Pia Olsson, Torsås  
Bildningsförvaltningen för kännedom 
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AU § 110/14   14/KS0011 
Ansökan om bidrag till allmänna samlingslokaler 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-04-23 § 99 att en översyn görs gällande regler 
för övriga samlingslokaler i kommunen samt återrapportering sker i november 
2013. 
 
Kommunchefen redovisar förslag på regler för bidrag till allmänna samlings-
lokaler. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14 § 9 att bjuda in representanter från Slätafly 
Byalag, Skruvemåla skolrotes byggnadsförening och Strömby Byalag till 
arbetsutskottet. 

 
Ansökan från Torsås Bygdegårdsförening om bidrag till samlingslokaler för 
2014. Bygdegårdsföreningen anhåller om 125 000 kronor samt anhåller även 
om förskottsutbetalning av halva bidraget. Årsrapport med verksamhets-
berättelse och resultat- och balansräkning för 2013 föreligger. 
 
Ansökan från Torsås Folketshusförening om bidrag till samlingslokaler. 
Folketshusföreningen anhåller om 185 000 kronor med en förskottering av 
100 000 kronor. Verksamhetsberättelse för 2013 och framtidsplan föreligger. 
 
Ansökan Gullabo Bygdegårdsförening om ett driftbidrag för 2014 om 75 000 
kronor. Golvet i bygdegården har ett mycket stort behov av renovering. 
 
Ansökan om bidrag från Slätafly Byalag. Stadgar, verksamhetsberättelse för 
2013 samt protokoll från årsmötet föreligger. Redovisning lämnas av kassör i 
Slätafly Byalag, Lena Bondesson.  
 
Ansökan om bidrag från Skruvemåla Skolrotes Byggnadsförening om 4 000 
kronor. Stadgar, verksamhetsberättelse för 2013 samt protokoll från årsmötet 
föreligger. Redovisning lämnas av ordförande i Skruvemåla Skolrotes 
Byggnadsförening, Tomas Israelsson.  
 
Ansökan om bidrag från Strömby byalags byahus. Verksamhetsberättelse för 
2013 samt protokoll från årsmötet föreligger. Redovisning lämnas av vice 
ordförande och kassör i Strömby byalag byahus, Nils Gustling och Susan 
Karlsson. 
  

Fortsättning 
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Fortsättning § 110/14, Ansökan om bidrag till allmänna 
samlingslokaler 2014 
 
Jäv 
 
Eva-Kristina Berg, C meddelar jäv och deltar inte i beslutet. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta en ekonomisk redovisning från Gullabo Bygdegårdförening till  
     kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-29. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor, 
 
att bevilja Torsås Folketshusföreningen förskott om 100 000 kronor, 
 
att bevilja Gullabo Bygdegårdsförening 75 000 kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2013 års  
     budget. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 111/14 
AU § 9/14 
AU § 394/13   13/KS0011 
Regler för bidrag till allmänna samlingslokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-04-23 § 99 att en översyn görs gällande regler 
för övriga samlingslokaler i kommunen samt återrapportering sker i november 
2013. 
 
Kommunchefen redovisar förslag på regler för bidrag till allmänna samlings-
lokaler. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03: 
 
att inhämta synpunkter på förslaget gällande regler för bidrag till allmänna  
     samlingslokaler lämnas till kommunchefen, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2014-01-14. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-14 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om att inga synpunkter har inkommit 
gällande förslaget på regler för bidrag till allmänna samlingslokaler. 
 
Vid sammanträdet reviderades förslaget. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att utveckla reglerna gällande investeringsbidrag  
     till allmänna samlingslokaler,  
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 112/14   14/KS0024  
Ansvarsfördelning gällande kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S lyfter frågan gällande ansvarsfördelningen gällande 
kollektivtrafik/skolskjutstrafik. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-03-18 § 81 att bjuda in Hanna Grahn för en 
utvärdering av skolskjutstrafikens nyttjande. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att i samband med redovisning av skolskjutstrafikens nyttjande, lyfta frågan  
     gällande ansvarsfördelningen av kollektivtrafik/skolskjutstrafik. 
-----  
Sändlista 
Hanna Grahn 
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AU § 113/14   14/KS0006  
Samordning mellan förvaltningarna gällande fiberutbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S lyfter frågan om det finns någon samordning mellan 
förvaltningarna angående fiberutbyggnad. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen lyfter frågan om det finns någon samordning mellan  
     förvaltningarna angående fiberutbyggnad i centrala ledningsgruppen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 

 


