
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 32   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 2017-04-11, 08.00 – 11.00 
      
  
Beslutande Mona Magnusson, M ordförande 
 Roland Swedestam, S  
 Johan Petersson, L tjänstgörande ersättare för Henrik Nilsson Bokor, S 
 Christofer Johansson, C    
 Martin Kirchberg, SD  
  
  
   
 Övriga deltagande Martin Storm, tillförordnad kommunchef  
 Yvonne Nilsson, sekreterare    
 Se närvarolista  
  
   
   
   
    
Utses att justera Christofer Johansson, C    
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2017-04-11 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 96 - 115      

    
 Ordförande Mona Magnusson  
   ..............................................................................................................     

 Justerande Christofer Johansson 

   ..................................................................................................................................................................    

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 
Sammanträdesdatum 

 
2017-04-11 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2017-04-11 Datum för anslags 
nedtagande 

2017-05-03     

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
   
 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 32   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Thomas Danielsson, ekonomichef 96 

Kent Freij, SD  96 - 115 

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 32   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING § 96 - 115   
 
§ 96 Årsplan 2018, plan 2019-2020 
§ 97 Redovisning beslut 
§ 98 Redovisning beslut, bildningsnämndens 
§ 99 Delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 100 Delegation, anställningsbevis 
§ 101 Överenskommelse Garpens Fyrplats 
§ 102 SCB:s medborgarundersökning, hösten 2017 
§ 103 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Spotscale AB,  
 Linköping 
§ 104 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Skymap Innovations  
 AB, Växjö 
§ 105 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Teracom AB,  
 Stockholm 
§ 106 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Sveriges Lantbruks- 
 Universitet, Umeå 
§ 107 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Geomatikk Survey  
 AS, Oslo 
§ 108 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Norconsult AB, 

Göteborg 
§ 109 Årsredovisning 2016, Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
 Torsås 
§ 110 Verksamhetsplan 2017, Torsås Företagscentrum 
§ 111 Motion – Snabbt och stabilt bredband 
§ 112 Samförläggning av kanalisation för fiber 
§ 113 Kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad 
§ 114 Kurser/konferenser 
§ 115 Kommunledningen informerar 
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AU § 96/17   17/KS0075 
Årsplan 2018, Plan 2019 - 2020 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar befolkningsutveckling, ram-
förändringar, skatteintäkter, driftbudget samt investeringar för 2018.  
 

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

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta utförligare redovisning från socialnämnden avseende ram- 
     förändringar, för redovisning i arbetsutskottet 2017-04-25, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2017-04-25. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
Arbetsutskottet 
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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 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån  
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-03-31. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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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 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. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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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 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     under april 2017. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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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 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättat anställnings-  
     bevis under mars och april 2017. 
-----    
Sändlista Kommunstyrelsen 
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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 § 101/17, 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 § 101/17, 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 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 32   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 101/17, 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 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna reviderad överenskommelse avseende Garpens Fyrplats samt 
 
att godkänna inlämnad verksamhetsplan för 2017 avseende Garpens Fyrplats. 
-----  
Sändlista  
Turismansvarig 
Kommunstyrelsen 
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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 kommunstyrelsen besluta: 
 
att medverka i höstens Medborgarundersökning 2017 till en kostnad av 50 000 
     kronor samt 1 500 kronor för kommunspecifika enkätframsida. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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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: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Spotscale AB i  
     Linköping om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen i Östergötland 
Kommunstyrelsen 
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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 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Skymap Innovations 
    AB i Växjö om kameraövervakning med drönare. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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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: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Teracom AB i  
    Stockholm om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Kommunstyrelsen 
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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 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Sveriges Lantbruks- 
    universitet i Umeå om kameraövervakning med drönare. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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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: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Geomatikk Survey AS i  
    Oslo om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Jämtlands län  
Kommunstyrelsen 
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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 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Norconsult AB i  
    Göteborg om kameraövervakning med drönare. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 109/17   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 § 109/17, Årsredovisning 2016, Räddningstjänst-
förbundet Emmaboda - Torsås 
 
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2016 föreligger från PwC. 
 

Arbetsutskottet föreslår 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. 
 -----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 110/17   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 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera verksamhetsplan 2017 för Torsås Företagscentrum (TFC). 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 111/17  
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 § 111/17, 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 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. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 112/17 
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 § 112/17, 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 § 112/17, 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 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. 
----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 113/17 
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 § 113/17, 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 § 113/17, 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 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. 
----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 114/17   17/KS0003  
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Regionförbundet i Kalmar län, Information om regeringens vår-
proposition, 2017-05-12, Kalmar. 

  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Mona Magnusson, M och Martin Kirchberg, SD medverkar i Kalmar  
     2017-05-12 avseende information om regeringens vårproposition, 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad delgivning. 
----- 
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AU § 115/17   17/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Martin Storm informerar om: 
 

 Hagens Spring Group förvärvar samtliga aktier i Spring System i Torsås 
AB. 

 Boat charter i Bergkvara hamn. 

 Torsås Ambassadör 2017-04-27. 

 Lysbojarna till Bergkvara hamn har bytts ut mot prickar. De ens-linjer som 
finns på bland annat Dalskärs Camping måste vara kvar. 

 Marinkommandot, övning hösten 2017 i Bergkvara hamn. 

 Ökat intresse för bostadsbyggande. Fört samtal med tre husbyggnads-
företag om flerbostadshus i Torsås och Bergkvara. 

 Kommunen har tillträtts silon i Bergkvara. Rapporter från MIFO2-
utredning för soptippen vid Bergkvara hamn visar på höga halter i några 
synpunkter. Området för försäljning kan komma att justeras något och 
detta görs i samråd med köparna. 

 Arbetet med renovering av Olssonska gården har börjat. Bidrag har sökts 
från Länsstyrelsen (kulturhistoriskt värdefull bebyggelse) och Jordbruks-
verket (hembygdsgårdar). 

  
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna förfrågan avseende boat charter till tekniska nämnden för 
     beredning (innefattande konsekvenser för området, kostnader) 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
----- 
 


