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 Christofer Johansson, C tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C 
 Roland Swedestam, S  
 Henrik Nilsson Bokor, S    
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M    
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 Yvonne Nilsson, sekreterare  
  Kent Frost, ekonomichef § 329, 346 - 347  
 Peter Gertsson, Kalmar kommun § 346  
  Staffan Hultqvist, iqmtel § 347 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 329 - 349  
 
§ 329 Svar på revisionsrapport – Granskning av intern kontroll till skydd 
 för oegentligheter 
§ 330 Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 
  samt avslutade ärende 2014-12-01 
§ 331 Redovisning delegationsärende, personal 
§ 332 Redovisning av delegationsärende, avtal 
§ 333 Avtal markdisposition, Bergkvara 2:29, 3, ”Skytteholmen” 
§ 334 Offentlig utsmyckning på nybyggnationer inom Torsås kommun 
§ 335 Hyreskontrakt Torsås bibliotek 
§ 336 Oreglerade hyror via integrationsenheten i Torsås kommun 
§ 337 SCB:s medborgarundersökning, våren 2015 
§ 338 Skrivelse angående evenemangskalender 
§ 339 Medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara 
§ 340 Medborgarförslag – Rensmuddring vid Norra Kajen i Bergkvara  
 Hamn 
§ 341 Motion – Uppföra ramper för skateboard 
§ 342 Motion – Turism och trivselfaktorer 
§ 343 Delårsrapport 2014, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
§ 344 Rekommendationer och bestämmelser för Svensk Marknadshandel 
§ 345 Kollektivtrafikfrågor 
§ 346 Information inför städupphandling 
§ 347 Presentation Täckningskollen 
§ 348 Slutrapport – Service skapar tillväxt 
§ 349 Kommunledningen informerar 
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AU § 329/14  14/KS0163 
Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll till skydd för 
oegentligheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har lämnat i uppdrag till PwC att granska intern kontroll 
till skydd för oegentligheter. I rapporten redovisas gjorda iakttagelser och 
revisionell bedömning.  
 
Granskningen är även genomförd i Borgholm, Mörbylånga och Mönsterås 
kommuner inom ramen för revisionens samarbetsnätverk. 
 
Svar på rapporten från kommunstyrelsen önskas senast 2014-12-18. 
Kommunstyrelsen ska redogöra för vad som avses göra för att åtgärda de 
påpekanden som görs i den revisionella bedömningen i rapporten. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-22: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett förslag på åtgärder utifrån  
     inkommen revisionsrapport – Granskning av intern kontroll till skydd för 
     oegentligheter. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-12-02 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar svar på Revisionsrapport – Granskning av 
intern kontroll till skydd för oegentligheter. 
 
Ekonomichefen bejakar revisorernas rekommendationer med följande 
kommentarer: 
 
Nämnderna har idag internkontrollplaner vari anges vad som ska följas upp, 
hur uppföljningen och rapportering ska ske samt ansvarig. Kontroller kommer 
att utföras mer systematiskt och resultatet kommer att dokumenteras. 
 
När det gäller systematiska kontoanalyser i resultaträkningen rekommenderas 
att kommunens ekonomer kontrollerar detta vid varje ekonomisk uppföljning 
samt säkerställer att detta kontrollmoment ingår i internkontrollplanerna. 

 
Fortsättning  
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Fortsättning § 329/14, Revisionsrapport - Granskning av intern 
kontroll till skydd för oegentligheter 
 
Kontrollen av leverantörsbetalningarna är tillräckliga då det krävs både 
mottagningsattest och beslutsattest på varje faktura innan den går till betalning. 
Sedan kontrollerar en tjänsteman betalningen innan den körs. När betalningen 
sedan körs kontrolleras den även av Inyett med avstämning av bland annat 
uppställda limitar på leverantörer, F-skatt, bluff-företag och dubbletter. Från 
och med 2015 kommer minst två personer att vara inblandade i varje 
utbetalning. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta ekonomichefens yttrande som sitt eget och överlämna det till 
     kommunens revisorer som svar på granskningsrapporten av internkontroll  
     gällande skydd för oegentligheter. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 330/14 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 2014-12-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att med hänvisning till ärendet projekt ungdomspanel, uppmärksamma 
    socialnämnden om arbetet med lokal ungdomsstrategi (LUS) för att få ett  
    beslut om en eventuell ungdomspanel, 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2014-12-01. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 331/14 13/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
november 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under november 2014. 
 

 Tillförordnad förvaltningschef, uppdragsgivare socialnämnden. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     november 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 332/14 13/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
november 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av personalchef Isak Högelius fattade delegationsbeslut gällande 
tecknat avtal under november 2014. 
 

 Uppdragsavtal konsulttjänst HR-resurs. 
 

Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande 
tecknat avtal under november 2014. 
 

 Elenergi, Leveransavtal. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal  
     under november2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 333/14 14/KS0199 
Avtal markdisposition, Bergkvara 2:29,3 ”Skytteholmen” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på avtal om markdisposition föreligger med Bergkvara AIF på 
fastigheten Bergkvara 2:29,3 ”Skytteholmen”. 
 
Avtalet kompletteras med markägarens medgivande när det gäller bland annat 
fasta anläggningar på fastigheten. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att förslag till avtal om markdisposition kompletteras och överlämnas till  
     kommunstyrelsen, för godkännande. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 334/14 
KS § 213/14 
AU § 247/14 
AU § 178/14 14/KS0168  
Offentlig utsmyckning på nybyggnationer inom Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att ärendet gällande offentlig konst i Kalmar län – policy och 
riktlinjer kom frågan upp gällande offentlig utsmyckning på nybyggnationer 
inom Torsås kommun.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-09-16 § 247 att frågan gällande 
konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av kommunens fastigheter, lämnas 
till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-09-30: 
 
att kommunstyrelsen ställer sig positiva till offentlig utsmyckning på 
     nybyggnationer inom Torsås kommun samt 
 
att inhämta synpunkter samt förslag på investeringskostnadens storlek från  
     bildningsnämnden. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-12-02 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10 § 98 att 1 procent-regeln bör användas 
vid offentlig utsmyckning på nybyggnationer inom Torsås kommun upp till ett 
investeringsbelopp på 10 mkr. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att 1 procent-regeln bör användas vid offentlig utsmyckning på nybyggnationer 
     inom Torsås kommun upp till ett investeringsbelopp på 10 mkr. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 335/14 14/KS0198  
Hyreskontrakt Torsås bibliotek 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hyreskontraktet för bibliotekets lokal har en kontraktstid från 2012-01-01 till 
och med 2016-12-31. 
 
Uppsägning av kontraktet ska ske skriftligen minst 24 månader före den 
avtalade hyrestidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med 
24 månader per gång. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10 § 99 att hyreskontraktet för Torsås 
bibliotek sägs upp för omförhandling. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att säga upp Torsås Biblioteks hyreskontrakt för omförhandling. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 336/14 14/KS0197  
Oreglerade hyror via integrationsenheten i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB genom Mikael Strand tillskriver 
kommunstyrelsen om oreglerade hyror via integrationsenheten i Torsås 
kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ärendet till socialnämnden eftersom det är de som är 
     huvudman för integrationsenheten i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 337/14   14/KS0032 
Anmälan till vårens Medborgarundersökning 2015 
 
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 257 av Sveriges kommuner deltagit hittills och 233 av dem mer än 
en gång. Hösten 2014 deltog 73 kommuner vilket var ett rekord i antalet 
anmälda kommuner i en undersökningsomgång. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
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 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. 
 
Sista dagen för anmälan till vårens undersökning är 2015-02-20 och för att 
beställa tilläggsfrågor är sista dagen 2015-02-02. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå i vårens Medborgarundersökning 2015. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 338/14 
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 2014-04-01: 
 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-12-02 
 
Kommunikations- och turismansvarig Ann-Sofie Gränefält och kommunchef 
Jan Darrell svar på Roger Isberg, S skrivelse; 
 
Efter kontakt med övriga länskommuner visar att ingen annan har funktionen 
och ingen efterfrågar den. Detta överensstämmer med situationen i Torsås. 
 
Torsås kommun använder idag två kalenderfunktioner. Den som följer med 
kommunwebben levererad av Artisan och besöksnäringens evenemangs-
kalender som ingår i plattformen City Break. 
 
Föreslagen funktion bedöms kosta 25 000 kronor att inskaffa. Mot bakgrund 
av ovanstående föreslås beslutet avstås. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att inskaffa föreslagen funktion enligt Roger Isberg, S skrivelse 
     med hänvisning till svaret från kommunikations- och turismansvarig och 
     kommunchefen. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 339/14 
KF § 127/13   13/KS0144 
Medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jens Johansson, Bergkvara gällande 
trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara.  
 
Vägen är väldigt smal och sikten är bitvis helt skymd. Trots detta kör bilar, 
bussar, lastbilar med flera förbi i hastigheter avsevärt högre än tillåtna 50 km 
per timme.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-16: 
 
att överlämna medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara 
     till tekniska nämnden/trafiknämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-12-02 
 
Trafikverket är väghållare för Malmgatan (lv527) och medborgarförslaget har 
översänts till Trafikverket för synpunkter. 
 
Trafikverket svarar att övervakning av regelefterlevnad av bland annat 
hastigheten är en polisiär fråga. Oavsett åtgärder går det aldrig att bygga bort 
alla hastighetsöverträdare. 
 
Malmgatan hade 2003 knappt 300 fordon per dygn. Trafiken ökar generellt 
med lite dryga procenten per år och därför bedömer Trafikverket att trafiken 
har ökat något men att den fortfarande bör ligga en bra bit under 500 fordon 
per dygn som medelnivå för året. 
 
Trafikverket menar att det är en smal väg, knappa 5 meter mestadels, som inte 
inbjuder till några högre hastigheter och det är övervägande majoriteten 
boende som trafikerar vägen. 
 
Eventuella åtgärder på vägen ska hanteras i den regionala trafikplanen 
tillsammans med andra angelägna åtgärder i länet. Trafikverket bedömer att det 
komma att bli svårt att få stöd för hastighetsdämpande åtgärder på vägen. 
 
Som alternativ till hastighetsdämpande åtgärder kan en ansökan om hastighets-
sänkning göras hos Länsstyrelsen. Frågan remissas då till kommun, polis samt 
Trafikverket. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 339/14, Medborgarförslag – Trafiksituationen på 
Malmgatan i Bergkvara 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-10-21 § 71 att medborgarförslaget lämnas 
utan åtgärd. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara med  
     hänvisning till Trafikverkets synpunkter, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 340/14 
KF § 101/14   14/KS0158 
Medborgarförslag – Rensmuddring vid Norra Kajen i Bergkvara 
hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johnny Andersson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
rensmuddrar vid Norra Kajen nedanför Sjöfartsmuseet. Det vill säga bort-
tagning av uppgrundning 3,4 m (sjökort 713) och återställning till de ramade 
4,3 m som rådde enligt äldre sjökort.  
 
Uppgrundingen borde vara av arten lättare massor och muddringen föreslås att 
göra i samband med arbetena i småbåtshamnen då tillstånd finns för 
dumpning. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-22: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Rensmuddring vid Norra Kajen i  
     Bergkvara hamn 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 förbundet tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-12-02 
 
Norra Kajen är inte längre en handelshamn. Det angivna djupet på 3,4 meter 
bedöms som tillräckligt för fritidsbåtar. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-10-21 § 72 att medborgarförslaget lämnas 
utan åtgärd. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslag – Rensmuddring vid Norra Kajen i Bergkvara hamn 
     med hänvisning till att Norra Kajen inte längre är en handelshamn, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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AU § 341/14 
KF § 67/14   14/KS0099 
Motion – Uppföra ramper för skateboard 
 
Ärendebeskrivning 
 
Moderaterna i Torsås hemställer i en motion att kommunfullmäktige ger 
bildningsnämnden i uppdrag att ta fram planer för att uppföra ramper för 
skateboard på lämpliga platser i kommunen. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-09: 
 
att överlämna motion – Uppföra ramper för skateboard till bildningsnämnden 
     för beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- 
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar 
inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-
styrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-12-02 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10 § 97 att hänskjuta ärendet till framtida 
arbete kring utformning av Torskolans utemiljö. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motionen – Uppföra ramper för skateboard, och hänskjuta den till  
     framtida arbete kring utformning av Torskolans utemiljö, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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AU § 342/14 
KF § 75/14   14/KS0138 
Motion – Turism och trivselfaktorer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kommunstyrelsen tar fram en 
handlingsplan för utveckling av kommunala möjligheter för turism och därav 
även öka trivselfaktorerna/möjliga aktiviteter för invånarna, så väl fastboende 
som sommarboende. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-08-04: 
 
att överlämna motion – Turism och trivselfaktorer till kommunstyrelsen för  
     beredning.  
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommun- 
fullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. Klarar 
inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommun-
styrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-12-02 
 
Kommunikations- och turismansvarig Ann-Sofie Gränefält och kommunchef 
Jan Darrell svar på motionen gällande turism och trivselfaktorer;  
 
En arbetsgrupp med företagare inom turismnäringen samt med kommunens 
turismansvarige som sammankallande arbetar för närvarande med en turism-
strategi. I denna ska det ingå en behovsanalys om destinationsutveckling i 
Torsås kommun. 
 
I dagsläge saknas tillräckligt underlag för att påbörja arbetet med en konkret 
handlingsplan för besöksnäringen men förbättringsarbeten sker fortlöpande av 
det som redan finns. En tydligare analys av riktning och omfattning kommer 
att finnas med i den ovan nämnda turismstrategin. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Turism och trivselfaktorer med hänvisning till  
     kommunikations- och turismansvarige och kommunchefens svar på  
     motionen,  
 
att motionen härmed anses besvarad. 
----- Sändlista Kommunfullmäktige 
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AU § 343/14   14/KS0180 
Delårsrapport 2014, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Resultatet per 2014-08-31 uppgår till plus 13,9 mkr samtidigt som helårs-
prognosen kalkyleras till plus 1,0 mkr.  
 
Inom verksamheterna finns större budgetavvikelser men precis som 
föregående år uppväger delvis låga kostnader, avseende interkommunala 
ersättningar, de större underskotten inom enheterna. 
 
Revisorerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund bedömer; 
 

 att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed, 

 att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens 
resultat och ställning per den 31 augusti. Redovisningsprinciperna är 
huvudsakligen samma som i årsredovisningen, 

 att resultatet i delårsrapporten är förenligt med det finansiella mål som 
direktionen beslutat, 

 att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de verksamhetsmål 
som direktionens beslutat, 

 att resultatet i årsprognosen (1 mkr) pekar mot en ekonomi i balans för 
räkenskapsåret, 

 att delårsrapporten uppfyller syftet att ge medlemskommunernas kommun-
fullmäktige underlag för styrning, ledning och kontroll över den 
kommunala verksamheten. 

 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2014 och notera revisionsrapporten gällande 
     Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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AU § 344/14   14/KS0201 
Rekommendationer och bestämmelser för Svensk Marknads-
handel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Konsumentverket föreligger rekommendationer och bestämmelser för 
Svensk Marknadshandel. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från marknadsgeneral Lennart Adolfsson på  
     rekommendationer och bestämmelser för Svensk Marknadshandel från   
     Konsumentverket.  
----- 
Sändlista 
Marknadsgeneralen 
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AU § 345/14   14/KS0024 
Kollektivtrafikfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att synpunkter inför den nya upphandlingen gällande kollektivtrafiken lämnas  
     till kommunchefen senast 2014-01-07. 
-----  
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AU § 346/14   14/KS0200 
Information inför upphandling av städtjänster 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lokalvårdschef på Kalmar kommun Peter Gertsson informerar om den 
mätning som utförts av våra objekt inför planerad städupphandling 2015. 
 
Redovisning av underlaget till upphandlingen 2015 samt ett alternativt förslag 
på lokalvård som innebär att Torsås kommun har det i egen regi. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande underlaget inför upphandling av städ-  
     tjänster 2015. 
----- 
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AU § 347/14   14/KS0202 
Redovisning Täckningskollen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Staffan Hultqvist, iqmtel redovisar resultaten för Torsås som visar de olika 
operatörernas täckning i Torsås kommun. 
 
Täckningskollen; 

 ett mät och analysverktyg, 

 data från vanliga mobiltelefoner, 

 täckningskartor med uppmätta värden, 

 jämför operatörernas täckning, 

 sopbilar 

 även med smart inomhusmätning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera resultatet av Täckningskollens mätning av operatörernas täckning i  
     Torsås kommun. 
----- 
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AU § 348/14   14/KS0050  
Slutrapport – Service skapar tillväxt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Joanna Kohnen redovisar resultat av förstudie – Service skapar tillväxt. 
 
Under januari 2014 har Bergkvarabor, företagare och föreningar bjuds in för 
att tycka till om sina intressen och behov att utveckla serviceutbytet i 
Bergkvara.  
 
Förstudieprojektet syftade till att undersöka om det fanns behov och intresse 
att utveckla en så kallad Servicepunkt i byn. Förslagvis utsågs området kring 
kornsingen, där Kungsvägen ((E22) och Torsåsvägen möts, som utgångspunkt 
för en möjlig servicepunkt. Många förslag och idéer har inkommit. 
 
En servicepunkt är en lokal och central mötesplats som inhyser viktiga service-
funktioner. 
 
I denna förstudierapport har de mest återkommande idéerna sammanfattats till 
överskådliga och hanterbara förslag på åtgärder. Förstudien presenterar 
Bergkvarabornas åsikter och idéer som en balansgång mellan behov och önske-
mål, framgångsfaktorer och hinder för den möjliga etableringen av 
”Servicepunkt Bergkvara” för att gynna tillväxt och gagna en levande 
landsbygd. 
 
Slutsats: 
 

 intresseföreningar finns av en anledning, 

 butiken – utbud och efterfrågan, 

 företag beroende av post och logistik, 

 attraktiv miljö, 

 service täcker ett socialt behov, 

 utveckling av befintlig service, 

 samverkan och engagemang. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att se över förutsättningarna för 
     att förbättra utemiljön i vägkrysset Torsåsvägen – Kungsvägen – Storgatan i  
     Bergkvara, 
 
att överlämna rapporten – Service skapar tillväxt till kommunstyrelsen för god- 
     kännande. 
----- Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 349/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Policy julgåvor. 

 Flyktingmottagning. 
 
Ordförande Eva-Kristina Berg, C informerar om: 
 

 Sammanträffande med Arbetsförmedlingen. 

 Besök av landshövdingen 2015-02-13. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
 
 
 

 
 
 
 


