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AU § 242/14 
AU § 240/14   14/KS0005 
Parkeringsplats vid kommunhusen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-05-20 § 127 att politiker som är på 
kommunhusen för att fullgöra sina politiska uppdrag får inte använda 
besöksparkeringen samt att uppdra åt kommunchefen att se över en utökning 
av parkeringsplatser vid kommunhusen. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att till arbetsutskottet 2014-09-16 redovisar 
kommunchefen ett förslag på en utökning av parkeringsplatserna vid kommun-
husen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet besluta 2014-09-02: 
 
att kommunchefen redovisar till arbetsutskottet 2014-09-16 ett förslag på en 
     utökning av parkeringsplatserna vid kommunhusen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-16 
 
Kommunchefen redovisar tidigare förslag om att förlänga vägen samt utöka 
parkeringsplatser runt Torsås 53:9 ”Gula villan”. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att verkställa uppdraget utifrån förslaget att  
     förlänga vägen samt utöka parkeringsplatser runt Torsås 53:9 ”Gula villan”.  
-----  
Sändlista  
Kommunchefen 
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AU § 243/14   14/KS0096 
Icke verkställda beslut kvartal II, 2014  
 
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 II, 2014 
 
Antal icke verkställda beslut: 8, varav 3 verkställda, 3 
 återtagit ansökan under 
 2:a kvartalet 

Kön Beslut – Verkställt Typ av bistånd 

Man 20131015 – 20140527 IFO Familjeresurs 

Man 20131017 – 20140505 IFO Kontakperson – (återtagit ansökan) 

Man 20131017 – 20140505 IFO Familjeresurs – (återtagit ansökan) 

Man 20131025 – 20140521 IFO Familjeresurs 

Kvinna 20130920 – 20140604 IFO Kontaktperson – (återtagit ansökan) 

Kvinna 20131107 - 20140521 IFO Familjeresurs 

Man 20131011 - IFO Familjeresurs – (resursbrist) 

Man 20131216 -  SoL Kontaktperson – (resursbrist) 

   
Antal dagar från beslut till rapportering: 1 750 
Antal män: 6 
Antal kvinnor 2 
 
Anledning till ej verkställt beslut är resursbrist/saknar lämplig 
personal/uppdragsgivare. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II,  
     2014. 
----- Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 244/14 
AU § 210/14   14/KS0129 
Anslutning till Översvämningsfonden Sverige AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nu har landets kommuner möjlighet att ansluta sig till Översvämningsfonden 
Sverige AB. 
 
Ett medlemskap i Översvämningsfonden Sverige AB ger kommunerna 
följande: 
 

 Del i beredskapslager med översvämningsskydd. 

 Över 70 kilometer översvämningsbarriärer, hundratals pumpar och övriga 
översvämningsskyddsutrustning. 

 Återbäring på Översvämningsfonden Sverige AB:s positiva resultat. 
 
Teckningstiden, då kommunerna har möjlighet att ansluta sig till fonden, 
startar nu och avslutas 2015-05-30. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-08-19: 
 
att överlämna erbjudandet från Översvämningsfonden Sverige AB till  
     Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås för ställningstagande. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-16 
 
Svar från räddningschef Hans Erlandsson daterad 2014-08-27 föreligger. 
Frågan om Översvämningsfonden har varit uppe för diskussion i Exsam-
samverkan och svaret har varit att det inte är något alternativ i vårt län.  
 
Räddningstjänstförbundet förfogar idag över 300 meter översvämnings-
barriärer som ägs av medlemskommunerna i Emmaboda och Torsås. I Kalmar 
län finns ytterligare cirka 1 000 meter översvämningsbarriärer att låna vid 
behov. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att ansluta sig till Översvämningsfonden Sverige AB. 
-----  
Sändlista 
Översvämningsfonden Sverige AB 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, För kännedom 
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AU § 245/14 14/KS0150 
Avfallsplan 2015-2022, samråd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbete pågår för att Oskarshamns kommun ska bli en del av Kalmarsunds- 
regionsen Renhållare (KSRR) under 2015. KSRR påbörjar även 
matavfallsinsamling under hösten 2014. Detta gör att KSRR:s nuvarande 
avfallsplan och renhållningsföreskrifter behöver revideras. 
 
Den nya avfallsplanen kommer att gälla gemensamt för samtliga 
medlemskommuner. 
 
Avfallsplanen ligger till grund för KSRR:s verksamhet och därmed för 
avfallshanteringen hos fastighetsägare, företag och invånare i 
medlemskommunerna. Planen omfattar hushållsavfall och avfall som 
uppkommer inom offentliga och privata verksamheter. 
 
Synpunkter och tankar på reviderade förslag till mål och åtgärder samt 
renhållningsföreskrifter önskar senast 2014-09-30. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att inga synpunkter föreligger mot Avfallsplan 2015-2022. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 246/14 14/KS0039 
För kännedom, tillsyn över Överförmyndarnämnden i Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut daterat 2014-08-29 föreligger från Länsstyrelsen Östergötland gällande 
tillsyn över överförmyndarnämnden i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Länsstyrelsen Östergötlands beslut daterat 2014-08-29 gällande  
     tillsyn över överförmyndarnämnden i Torsås kommun.  
----- 
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AU § 247/14 
AU § 178/14 14/KS0095 
För kännedom, Offentlig konst i Kalmar län – policy och 
riktlinjer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar läns konststrategi 2012-2014 antogs 2011 där ett av målen är en 
gemensam konstpolicy och en gemensam rekommendation om riktlinjer för 
upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst i Kalmar län. Avsikten 
med policyn och riktlinjerna är att de skall fungera som stöd och underlag för 
att formulera riktlinjer för den offentliga konsten. 
 
Remissen är utsänd till länets kommuner, Landstinget, kulturorganisationer och 
övriga berörda parter. Svar ska vara Reginförbundet i Kalmar län tillhanda 
senast 2014-08-15. 
 
Förslag på remissvar föreligger från enhetschef Karin Seebass daterad  
2014-05-21. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-02: 
 
att remittera ärendet till bildningsnämnden, för ställningstagande. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-16 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott 2014-08-27 § 84 informerar om det svar som 
enhetschef kultur- och fritid Karin Seebass och bildningschef Håkan Petersson 
lämnat till Regionförbundet i Kalmar gällande remissen för offentlig konst i 
Kalmar län – policy och riktlinjer  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande offentlig konst i Kalmar län – policy och 
     riktlinjer, 
 
att frågan gällande konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av kommunens  
     fastigheter, lämnas till kommunstyrelsen för beslut. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 248/14   14/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Regionförbundet i Kalmar län, Befolkningsutveckling till och med kvartal 
2, 2014. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisade delgivnings- 
     ärende.  
----- 
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AU § 249/14   14/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Samråd om ny avfallsplan 2015-2022, 2014-09-23, Oskarshamn. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliel 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade kurser och  
     konferenser. 
----- 
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AU § 250/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Ägarskapet av projektet ”kulturhus”. 

 Gert Norell kommundirektör i Vara kommun kommer till Torsås  
2014-09-22 för information av deras projekt ”konserthus”. 

 Avtal med Unik Resurs gällande konsulttjänst är uppsagt. 

 PwC:s uppdrag gällande stabsorganisationen redovisas i arbetsutskottet 
2014-10-04. 

 Upphandling reparation av kajen. 

 Bredband. 

 Sammanträdestider 2015. 
  
Ordförande Eva-Kristina Berg, C informerar om: 
 

 Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. 

 Tekniknod. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen anordna ett möte med Helena Nilsson och  
    Håkan Brynielsson gällande Tekniknod, 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen
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AU § 251/14 
AU § 228/14 14/KS0008 
Redovisning antal bilar med tillhörande avtal   
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet besluta 2014-09-02 § 228 att uppdra åt ekonomichefen att 
redovisa samtliga antal bilar med tillhörande avtal till arbetsutskottet 
2014-09-16. 
 
Ekonom Torsten Karlsson informerar om: 
 
Avtal 

 Avrop 

 Leasing 

 Service och reparationer. 
 
Autoplan (Swedbank) 

 Finansiell leasing 

 Administration 

 (Bilförsäljning). 
 
Bilförsäljning: 

 Kvarndammen KVD istället 

 Bilen hämtas, kollas, rekonditioneras  

 Auktion 

 Avräkning mot restvärdet hos Autoplan. 
 
Administration (Autoplan) 

 Drivmedelskort 

 Kollar verkstadsräkningar 

 Besiktningsbevakning – påminnelse kommer 

 Bevakningslistor 

 Statistik per bil (behöver utvecklas). 
 
Varför leasing? 

 50 procent av momsen får lyftas 

 Vid köp av fordon – 0 procent moms får lyftas. 
 
Finansiell leasing 

 Avtalstider 3 till sex år oftast 

 Restvärden 50 – 20 procent. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 251/14, Redovisning antal bilar med tillhörande 
avtal   
 
Ägda bilar 

 Tekniska nämndens bilar ofta köpta eftersom de inte är personbilar kan 
momsen lyftas. 

 
Vagnparken 

 Tidigare Landstingets beställningscentral, avslutades 2011/2012 

 Torsås tog över befintliga bilar bland annat KIA, Opel, Volkswagen, 
Toyota. 

 Renodlas under 2014 

 Renault och Ford 

 4x4 från Skoda (Dacia) 

 Har prioriterat lokal service 

 Socialtjänsten har drygt 40 fordon 

 Central bilpool har sex bilar 

 Övriga som har bil: IT, bildningsnämndens vaktmästare, postbil. 
 
Avtal avrop nya bilar 

 Kalmar inköp gör upphandlingar 

 Avropsavtal med sex firmor. 
 
Service och reparationer 

 Vågen (byter och förvarar däck, besiktar i Karlskrona eller Kalmar, kör 
bilar till verkstad, tvättar och städar på beställning) 

 Liljas (Renault) 

 A-leverantör – Mekonomen, Torsås 

 B-leverantör – Liljas 

 C-leverantör – Korslycke bilservice. 
 
Det finns en tanke bakom att inte ha dekor på bilarna. Inom socialtjänsten 
bryts sekretessen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att köpa in magnetskyltar med text Torsås kommun, till den centrala bilpoolen 
     (sex bilar), 
 
att notera redovisningen gällande kommunens bilar med tillhörande avtal. 
-----   
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AU § 252/14 
KS § 12/09   08/KS0263, 14/KS0151 
Samrådsinbjudan, Detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 
1:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att möjliggöra 
nya bostadsfastigheter inom del av fastigheten Ragnabo 1:3. 
 
I planprogrammet föreslås 18 villatomter med en storlek på ungefär 1 000 
kvm. I programområdet föreslås även områden för natur/lek. 
 
Planområdet är lokaliserat i Ragnabo, Bergkvara en dryg kilometer öster om 
E22. Norr om programområdet finns ett antal bostadsfastigheter och söder om 
området finns hagmark. Väster om programområdet finn jordbruksmark och 
öster om området ligger Eneskärsviken. Programområdet omfattar ungefär 3 
ha. Marken ägs av PEAB. 
 
Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till byggnadsnämnden senast  
2009-01-16. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2009-01-13: 
 
att inga erinringar föreligger mot upprättat förslag på detaljplan för del av 
    fastigheterna Ragnabo 1:3. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-16 
 
Torsås kommun och PEAB skrev hösten 2008 ett avtal om detaljplanering för 
del av Ragnabo 1:3.  
 
Efter programskedet har inget vidare arbete skett och efter muntlig kontakt 
med Mats Cronwall, PEAB framgår att man inte har ambitionen att gå vidare 
med planarbete. Någon skriftlig ansökan om att avsluta ärendet har inte 
lämnats 
 
En uppmaning om att senast 2014-06-14 lämna en skriftlig bekräftelse om att 
fortsatt planarbete har skickats ut, men inget svar har kommit in. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2014-08-20 § 71 att föreslå kommun-
styrelsen att avsluta planärendet och att avtalet upphävs med PEAB. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 252/14, Samrådsinbjudan, Detaljplan för del av 
fastigheterna Ragnabo 1:3 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avsluta planärendet och att avtalet upphävs med PEAB. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 253/14   14/KS0152 
Ansökan om utökning av verksamhetområdet för VA, Åd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ägare till fastigheten Åd 1:7 (inte Åd 1:111A som ansökan anger), har i 
skrivelse ansökt om att verksamhetsområdet för kommunalt VA utökas till att 
omfatta tre fastigheter i anslutning till Gunnarstorpsvägen; Åd 1:11, Åd 1:2 och 
Åd 1:7. Fastigheten Åd 1:7 bebos året runt och övriga två är fritidsbostäder. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-08-19 § 52 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att verksamhetsområdet för den kommunala VA-anläggningen ska 
omfatta Åd 1:3, 1:7 och 1:11. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att beställa grävning för kommunala VA- 
     anslutning mellan butiken på Vågen och bostadshuset. 
 

föreslå kommunstyrelsen, kommunfullmäktige besluta: 
 
att verksamhetsområdet för den kommunala VA-anläggningen ska omfatta Åd  
     1:3, 1:7 och 1:11. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
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AU § 254/14   14/KS0006 
Offentlig utsmyckning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2014-03-12 föreligger från Karl Pedersen gällande offentlig 
utsmyckning.  
 
Karl Pedersen driver en egen smedja och har startat ett projekt som går ut på 
att ”klä hela Sverige med rosor” som en solidaritetshandling och för att visa att 
varje kommun tar ställning i mot våld och terror. Rosorna som smids är cirka 
1,5 meter långa och ligger på ett betongfundament. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm anser att offentlig utsmyckning ska vara 
konstnärliga alster av hög kvalitet, unika och gjorda för platsen samt ska 
beröra, kommentera eller tillföra platsen kvalitetet. Detta förslag, som kanske 
finns på många ställen runt om i landet, uppfyller få av kriterierna även om det 
finns ett behjärtansvärt syfte bakom idén. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i projektet som går ut på att ”klä hela Sverige med 
     rosor” med hänvisning till samhällsbyggnadschefens svar om offentlig  
     utsmyckning. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 255/14 
KS § 48/12 
AU § 35/12 
AU § 16/12  11/KS0231 
Muddring av småbåts-/gästhamnen och hamnavgifter, Dalskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från ordförande Lars Östman, Bergkvara Båtklubb daterad 
2011-12-06. 
 
Bergkvara Båtklubb har vid flera tillfällen i samband med möten med 
representanter för kommunen tagit upp frågan angående muddring.  
 
Flera båtar har blivit stående på botten vid lågt vattenstånd. Detta gäller både 
gästande båtar och båtar med hemmahamn i småbåtshamnen. 
 
Återigen är frågan beträffande höjning av båtplatsavgifterna aktuell, vilket även 
drabbar gästande båtar. Vid förra tillfället denna fråga var uppe svarade 
Båtklubben att det är omöjligt att höja priset innan muddring har genomförts 
och detta gäller fortfarande. 
 
Båtklubben tillsammans med flera olika föreningar arbetar med Visions 
Bergkvara som bland annat går ut på att göra Dalskär mer turistvänligt. Då går 
det inte att erbjuda båtplatser där man blir stående på botten. Ett flertal båt-
gäster har påtalat problemet.  
 
Bergkvara Båtklubb har varit övertygade om att kommunen skulle hålla sitt 
löfte om att muddra hamnen men har nu insett att så inte skett. Båtklubben ber 
därför att snarast få ett skriftligt besked om när muddring ska ske. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17: 
 
att bjuda in tillförordnad samhällsbyggnadschef Leif Kuusela och Tommie  
     Sigvardsson för en redovisning av de utredningar samt kostnadsberäkningar  
     som gjorts gällande muddring av småbåtshamnen. 
 

 Arbetsutskottet behandling 2012-02-07 
 
En genomgång gör av före detta samhällsbyggnadschef Peter Perssons 
skrivning gällande lodning i småbåtshamnen daterad 2009-07-13 tillsammans 
med tillförordnad samhällsbyggnadschef Leif Kuusela och Tommie 
Sigvardsson. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 255/12, Muddring av småbåts-/gästhamnen och 
hamnavgifter, Dalskär 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-02-07 kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt tekniska nämnden att undersöka förutsättningarna för att muddra  
     inom hamnområdet runt gästhamnsbryggorna, 
 
att bygg- och miljönämnden uppdras att kontakta Länsstyrelsen för eventuella  
     tillstånd. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2012-02-28 
 
Skrivelse föreligger från Carl- G Nyquist, Forum Södra Kalmarsunds Båtliv 
som verkar för förbättringar i våra gäst- och permanenthamnar i södra delen av 
sundet för båtlivets- och båtturismens utveckling. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-28: 
 
att uppdra åt tekniska nämnden att undersöka förutsättningarna för att muddra  
     inom hamnområdet runt gästhamnsbryggorna, 
 
att bygg- och miljönämnden uppdras att kontakta Länsstyrelsen för eventuella  
     tillstånd samt 
 
att notera inkommen skrivelse från Carl- G Nyquist, Forum Södra Kalmar- 
     sunds Båtliv. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-16 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm informerat om att prover är tagna på 
bottensedimentet och nu söks tillstånd för vattenverksamheten, det vill säga 
muddringen. Det är inte klart ännu. 
 
Pengar finns i investeringsbudgeten och när erforderliga tillstånd finns påbörjas 
arbetet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från samhällsbyggnadschefen gällande muddring i  
     hamnen samt  
 
att avsluta ärendet med diarienummer 11/KS0231. 
-----   
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AU § 256/14 
KF § 32/14   14/KS0070 
Medborgarförslag – Utöka VA-område i Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Lars Carlson, Söderåkra angående att utöka 
VA-området i Djursvik. VA-området skall utökas längs Gunnarstorpsvägen. 
Detta bör omfatta minst till och med Gunnarastorp. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-03-17: 
 
att överlämna medborgarförslag – Utöka VA-område i Djursvik till tekniska  
     nämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- 
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-16 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att verksamhetsområdet utökas till att 
omfatta de tre närmaste fastigheterna längs Gunnarstorpsvägen. Detta 
behandlas i annan ordning och i särskilda beslut. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det för närvarande inte finns ett 
behov av att lösa vatten- och avloppsfrågan i ett sammanhang för övriga 
fastigheter längs Gunnartorpsvägen och i Gunnarstorp. Om området 
exploateras med nya bostäder bör dock en utökning av verksamhetsområdet 
övervägas. Detta regleras närmare i den VA-plan som håller på att utarbetas. Et 
är i VA-planen avvägningar mellan långsiktigt behov, miljönytta och ekonomi 
görs. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-08-19 § 55 att godkänna yttrande som svar på 
medborgarförslaget. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2014-08-19 § 55 och avslå  
     medborgarförslaget,  
 
att medborgarförslag – Utöka VA-området i Djursvik härmed anses besvarad. 
-----  
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AU § 257/14 
AU § 285/13 
AU § 210/13 
KF § 72/13   13/KS0104 
Motion – Attraktivt boende i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alliansen i bygg- och miljönämnden Christofer Johansson, C, Nils Gustling, C, 
Anita Petersson, C, Elsie Ludwig, C Östen Barrdahl, C, Magnus Svensson, M 
och Kjell Mattsson, KD hemställer i en motion att Torsås kommun tar fram en 
plan för en kontinuerlig utveckling av detaljplan som spänner över flera år. 
 
Alliansen vill även att Torsås kommun aktivt och i samförstånd med markägare 
och myndigheter reder ut möjligheterna till en planering innan planeringen 
sätter fart samt att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att hålla i och föra 
arbetet framåt. 
  

Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-20: 
 
att överlämna motionen – Attraktivt boende i Torsås kommun till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-20: 
 
att bjuda in ansvariga handläggare inom området detaljplaner för en diskussion  
     om att utveckla Torsås kommuns planarbete inom kommunen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-17 
 
Tillsammans med samhällsbyggnadschefen Martin Storm och planarkitekt 
Fredrika Ternelius diskuteras bland annat om vad är attraktivt boende, är det 
sjönära boende, hästgård etc. Vad vill marknaden ha, hyreshus alternativt 
småhus.   
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att samhällsbyggnadschefen sammanställer kommunens planer, utvecklings- 
     område, med mera och redovisar till plangruppen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 257/14, Motion – Attraktivt boende i Torsås 
kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-09-16 
 
Plangruppen beslutar 2013-12-05 § 7 att samhällsbyggnadsförvaltningen går 
vidare med Djursvik- och Ragnabo-områdena för ett attraktivt boende. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom plangruppens beslut 2013-12-05  § 7 och bifalla motionen  
     samt 
 
att motionen – Attraktivt boende i Torsås kommun härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 258/14 
KS § 156/14   14/KS0114  
Bredband via fiberuppkoppling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S lyfter frågan gällande bredband via fiberuppkoppling. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roger Isberg, S yrkar att verksamhetschef/ansvarig för fiber på Telia samt 
ansvarig för Telias bredbandssatsningar i Borgholm, Kalmar och Mörbylånga 
bjuds in till arbetsutskottet eller kommunstyrelsen för en information om 
bredband via fiberuppkoppling.  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Roger Isbergs, S yrkande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-07-08: 
 
att bjuda in verksamhetschef/ansvarig för fiber på Telia samt ansvarig för 
     Telias bredbandssatsningar i Borgholm, Kalmar och Mörbylånga till 
     arbetsutskottet eller kommunstyrelsen för en information om bredband via  
     fiberuppkoppling. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-16 
 
Kommun och stadsnätsansvarig Mikael Jarmdahl, TeliaSonera informerar i 
ärendet.  
 
Parallellt med utbyggnad av mobilnätet fortsätter Telias fiberutbyggnad och 
uppgradering av det fasta nätet. Telia satsar drygt 15 miljarder kronor i Sverige 
fram till 2015. 
 
Infrastruktur Torsås  
 
Regeringens bredbandsmål: 
90 procent av landets hushåll och företag ska ha tillgång till bredband på minst 
100 megabit per sekund senast år 2020. 

 
Fortsättning  
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Fortsättning § 258/14, Bredband via fiberuppkoppling 
 
Torsås som fiberkommun 
Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskarta en ”röd kommun”, 10,3 procent 
av invånarna har tillgång till fiber. 
Tätort – 16,1 procent 
Landsbygd – 0,1 procent. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande fiber/bredbandssatsning. 
-----   
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KS § 259/14   14/KS0001 
Kommunstyrelsens sammanträde 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunstyrelsens sammanträde 2014-09-18 gällande måldokument flyttas 
till 2014-10-06. 
-----  

 


