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AU § 150/17 
AU § 123/17 
AU § 121/17 
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 2017-04-11: 
 
att inhämta utförligare redovisning från socialnämnden avseende ram- 
     förändringar, för redovisning i arbetsutskottet 2017-04-25, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2017-04-25. 
 

Arbetsutskottet/Budgetberedningens behandling 2017-04-25 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar sammanställning av nämndernas 
framställning samt regleringsavgiften i Sveriges kommuner och landsting SKL 
från februari 2016 till februari 2017. investeringar för 2017.  
 

Socialnämnden, socialchef Lena Sjöstrand, ordförande Christina 
Lönnqvist, S, 2:e vice ordförande Staffan Kromnow, S. 
 
Redovisning av socialnämndens rambudgetförslag, resursbehov 2018 – 2020 
samt placeringar Individ och familjeomsorg. 
 

Bygg- och miljönämnden, tillförordnad förvaltningschef Hanna 
Gustafsson, ordförande Hans Larsson, S. 
 
Redovisning av driftskostnadsförändringar 2018. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 32   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
 

Fortsättning § 150/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Bildningsnämnden, kommunchef Håkan Petersson 
 
Redovisning av volymökningar för 2018. 
 
Noteras att Henrik Nilsson Bokor, S lämnar sammanträdet. Mona Magnusson, 
M inträder som ersättare och Johan Petersson, L inträder som ersättare för 
Mona Magnusson, M.  
 

Tekniska nämnden, tillförordnad förvaltningschef Christian Lindqvist, 
ordförande Roland Swedestam, S 
   
Redovisning av driftkostnadsförändringar, skattefinansierad och affärdrivande 
verksamhet 2018. 
 

Kommunstyrelsen, kommunchef Håkan Petersson, ekonomichef Thomas 
Danielsson. 

 
Redovisning av volymförändringar 2018. 
 

Budgetberedningen föreslår 2017-04-25 kommunstyrelsen 
besluta: 
 
att budgetförutsättningar för 2018 års budget skall baseras på: 
 
     God ekonomisk hushållning 1 procent, 
      7 040 invånare som antagen befolkningsprognos, 
      Skatter och bidrag i nationell rapport per 27 april 2017 samt 
      50 procent, Sveriges kommuner och landstings kalkyl över regleringsavgift, 
      april 2017. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-05-02 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar de ekonomiska budget- 
förutsättningar som gäller efter Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
cirkulär per 2017-04-27. Dokumentet är uppdaterat med nya skatter och 
bidragskalkylen, april, invånarantal, hantering av regleringsavgiften, God 
ekonomisk hushållning, hur resursfördelningsmodellen nyttjats under 2016 och 
kostnadsförändringar från plan 2018. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 150/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-05-02: 
 
att notera redovisningen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-05-15 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S redovisar majoritetens (Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna) förslag till 
budget 2018, plan 2019 – 2020. 
 
God ekonomisk hushållning 
 
Resultatnivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun ändras från 2 
till 1 procent av skatter och utjämning. Därmed skall nettokostnadsandelen 
över en rullande femårsperiod inte överstiga 99 procent.  
Investeringarna skall över en rullande femårsperiod vara självfinansierade till 
50 procent.  
 
Resultatutjämningsreserven utgör buffert inför konjunkturnedgång eller vid 
större avvikelser. Reserven uppgår i nuläget till 14,5 miljoner. 

 
Resursfördelningsmodell 2018 
 
Den i kommunfullmäktige beslutade resursfördelningsmodellen justeras inför 
2018 enligt följande:  
Nivåerna i ingången av 2018 års verksamhet  
Barn i förskola: 280. Elever i grundskola:740. Elever i särskola 12.  
Hemtjänsttimmar: 86000.  
 
Inom ramen för beslutat resursfördelningssystem för volymförändringar under 
innevarande budgetår sätts ersättningsnivåerna till;  
35 000 kronor per elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring. 
65 000 kronor per barn i förskolan överstigande 10 barn förändring. 
200 000 kronor per förändrat elevantal i särskolan. 
380 kronor per timme hemtjänst överstigande 2 000 timmars förändring 
hemtjänst.  

  
Utdebitering 
 
Skatten beräknas oförändrad under planperioden på 21,43. 

 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 32   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 150/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Internränta 
 
Internräntan fastställs till 2,5 procent. 

 
Revisionens budget 2018 
 
Föreslås vara oförändrad 500 000 kronor. 

 
Nyupplåning 
 
Kommunstyrelsen ges under 2018 rätten att öka kommunens skulder med upp 
till 25 miljoner kronor. 

 
Befolkningsprognos 2018 - 2020:  
 
2018: 7040, 2019: 7060, 2020: 7080.  

 
Resultatbudget (Tkr) 
 
2018: 3 947 
2019: 5 269    
2020: 7 117 

 
Löneökningar Budget 2018 plan 2019-2020 (Tkr) 
 
2018: 7 900, 2019: 8 200, 2020: 8 500 
 

  
Fördelning Effektiviseringskrav 2018 -2000 (Tkr) 
 
Kommunstyrelsen   -200 
Socialnämnden  -800 
Bildningsnämnden  -800 
Bygg och Miljönämnden -100 
Tekniska nämnden  -100 

 
Nya Satsningar 2018 – Efter fördelat effektiviseringskrav. (Tkr) 
 
Kommunstyrelsen 
Näringslivsutveckling   200                                             
Folkhälsa    200  
Övergångskostnader arkiv (engångskostnad 2018) 300    
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 150/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 
Valnämnden                       
Kostnader valår    90 
 
Tekniska Nämnden  
Skattefinansierad                                -100 
 
Socialnämnden                         
Förebyggande och tidiga insatser                    1 000 
 
Bildningsnämnden                         
Volymförändringar barn                    2 500 
 
Bygg och Miljönämnden    
Bostadsanpassningar   500 

 

 
Resultat:  
 
Budget 2018: 3 947 Plan 2019: 5 269 Plan 2020: 7 117 

 

Investeringsbudget 2018 plan 2019-2020 
 

 Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Kommunstyrelsen 20 910 12 420 6 885 

Bygg- och miljönämnden 500 600 700 

Tekniska nämnden 
Skattefinansierad 

 
8 375 

  
12 025 

 
1 875 

Tekniska nämnden  
Anläggningstaxa 

 
18 000 

 
3 700 

 
3 700 

Socialnämnden 800 800 800 

Bildningsnämnden 1 270 2 400 2 100 

Totalt 49 855 31 945 16 060 
 

  
  

 

 
Martin Kirchberg, SD och Sten Bondesson, C meddelar att de inte kommer att ta 
ställning till något beslut utan återkommer i kommunstyrelsen 2017-05-30 med eget 
förslag till budget 2018, plan 2019 – 2020. 

   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 150/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa nivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun till 1  
     procent av skatter och kommunal utjämning, 
 
att över en rullande femårsperiod ska inte nettokostnaderna överstiga 99  
     procent av skatteintäkter och kommunal utjämning, 

 
att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 
     50 procent, 

 
att fastställa kommunens internränta till 2,5 procent, 
 
att fastställa oförändrad utdebitering 21,43, 
 
att fastställa revisionens budget med 500 tusen kronor, 
 
att fastställa majoritetens förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för 
     2019 – 2020, 
 
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor, 
 
att i beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring under  
     innevarande budgetår fastställa nivån för ingången i 2018 års verksamhet  
     till, 740 elever i grundskolan, 280 barn i förskolan, 12 elever i särskolan  
     samt 86 000 timmar hemtjänst, 
 
att inom ramen för beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring  
    under innevarande budgetår fastställa ersättningsnivån till 35 000 kronor per 
    elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring. 65 000 kronor per  
    barn i förskolan överstigande 10 barns förändring, 200 tkr per förändrat  
    elevantal i särskolan samt 380 kronor per hemtjänsttimme överstigande  
    2 000 timmars förändring, 
 
att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt,  
     att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 151/15 17/KS0091 
Finansrapport per den 2017-04-30 
 
Ärendebeskrivning 
 
Finansrapport per den 2016-07-30 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 2017-04-30. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 152/17 
AU § 122/17   17/KS0069 
Resursfördelningsmodell  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar förslag på resursfördelnings-
modell. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2017-04-25: 
 
att notera redovisningen avseende resursfördelningsmodell, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2017-05-16. 
 

Arbetsutskottets behandling 2017-05-15 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson lämnar en lägesrapport med hänvisning till 
budget 2018, plan 2019 – 2020.   
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen avseende resursfördelningsmodell. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 153/17    17/KS0056 
Hyra extern lokal, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet avseende hyra av extern lokal, socialnämnden utgår för vidare 
komplettering. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 154/17    16/KS0150 
Årsredovisning 2016, Godkännande av delägarskap, 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årets resultat är -18,2 mnkr (förra året 0,1 mnkr). Omsättningen är 176 mnkr 
(168). I resultatet ingår avskrivning av förra optiska avfallssorterings-
anläggningen med 16,7 mnkr. Det finns en reservering på 2,0 mnkr avseende 
kostnader för förbränning av 9 800 ton avfall, då den optiska sorteringen i 
behandlingsanläggningen inte fungerat som förväntat. 
 
Investeringar har aktiverats för 37 mnkr. 
 
Kalmarsundsregionens Renhållares revisorer har granskat den verksamhet som 
bedrivs i kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare.  
 
Direktionen i Kalmarsundsregionens Renhållare ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvara också för att det finns tillräcklig 
intern kontroll. 
 
Revisorerna bedömer: 
 

 Sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

 

 Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt är rättvisande. 
 

 Direktionens interna kontroll är tillräcklig. 
 

 De mål som direktionen har fastställt endast delvis har uppnåtts. Av fyra 
verksamhetsmål har tre uppfyllts och av de tre finansiella målen har två 
uppfyllts. Direktionen uttalar att det är i högsta prioritet att uppnå samtliga 
mål under 2017. 

 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Årsredovisning samt revisionsberättelse 2016 föreligger för Kalmarsunds-
regionens Renhållare. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning 154/17, Årsredovisning 2016, Godkännande av 
delägarskap, Kalmarsundsregionens Renhållare 
 
Andelsköp Törneby Solpark 

 
Kalmar Energi AB planerar för att etablera en solcellspark på del av flygplatsen 
i Kalmar. Solparken kommer att etableras i närheten av Kalmarsundsregionens 
Renhållares nya återvinningscentral vid Flygstaden.  
 
Förbundsdirektionen beslutar 2017-03-24 § 4 investera i 1/60–del i Törneby 
Solpark. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta ställning till något 
beslut gällande delägarskap i Törneby Solpark utan inväntar ett samman-
träffande med sin partigrupp. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
att godkänna årsredovisningen för 2016 samt 
 
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att medge att Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) investerar 1/60-del i  
     Törneby Solpark och därmed blir delägare i Törneby Solcellspark. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 155/17 17/KS0089 
Årsredovisning 2016, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkans-
organ (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I 
samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 
beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse 
(direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling. 
 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landstinget). 
 
Landstingsfullmäktige utsedda revisorer har granskat Regionförbundets 
verksamhet. 
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvara också för att det finns tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

 Styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

 Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt är rättvisande. 

 Styrelsens interna kontroll var tillräcklig. 

 Finansiella måluppfyllelse mycket god, samtliga mål är uppnådda. 
 
Revisorerna tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i 
detta organ beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisning för 2016 godkänns. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Regionförbundets årsredovisning för 2016, 

 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 156/17 17/KS0092 
Gasledningsprojekt Nord Stream 2 
 
Ärendebeskrivning 
 

 
 
Bolaget Nord Stream 2 AG har, till regeringen, lämnat en ansökan om tillstånd 
enligt Kontinentalsockellagen 15 a § lagen (1966:314), för att lägga ut två 
rörledningar för transport av naturgas på kontinentalsockeln utanför Sveriges 
territorialgräns. De planerade gasledningarna kommer att läggas ut på 
havsbotten i Östersjön och sträcka sig från Ryssland till Tyskland.  
 
Ett tillstånd ska förenas med de villkor som krävs för att förhindra, begränsa 
och kontrollera föroreningar från rörledningar, skydda möjligheten att använda 
och reparera redan befintliga undervattenskablar och rörledningar samt 
möjliggöra utforskning av kontinentalsockeln och utvinning av dess 
naturtillgångar. 
 
Torsås kommun har senast 2017-06-05 fått möjlighet att yttra sig i frågan. 
 
Torsås kommun har även fått möjlighet att lämna synpunkter på bolaget Nord 
Stream 2 AG:s miljökonsekvensbeskrivning för gasledningsprojektet Nord 
Stream 2. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 156/17, Gasledningsprojekt Nord Stream 2 
 
Gasledningarna kommer att läggas ut på havsbotten i Östersjön och sträcka sig 
från Ryssland till Tyskland. Samrådet gäller de planerade åtgärder inom 
Rysslands, Finlands, Danmarks och Tysklands ekonomiska zoner och 
territorialvatten som kan förorsaka miljöpåverkan på Sveriges territorium eller i 
svensk ekonomisk zon. 
 
Synpunkter ska senast 2017-06-05 lämnas in till Naturvårdsverket.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att lämna något yttrande i ärendena som avser gaslednings- 
     projekt Nord Stream 2. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 157/17    17/KS0090 
Remittering av avgränsning för miljöbedömningen av den 
Regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län har fått uppdrag av regeringen att ta fram en 
regional transportplan för Kalmar län för åren 2018-2029. Planen ska avse 
investeringsåtgärder för i huvudsak det statliga vägnätet i Kalmar län. Parallellt 
kommer Trafikverket via samma uppdrag att ta fram en Nationell plan för 
investering av det nationella stamvägnätet och järnvägsnätet. 
 
I samband med att den Regionala transportplanen upprättas ska Region-
förbundet i Kalmar län göra en miljöbedömning av den Regionala transport-
planen eftersom dess genomförande förväntas medföra en betydande miljö-
påverkan. 
 
Inom ramen för miljöbedömningsprocessen ska en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas. För att miljöbedömningen ska kunna påverka planens 
innehåll och främja en hållbar utveckling behöver arbete med miljö-
bedömningen ske parallellt med framtagandet av planen. 
 
Den avgränsning som detta samråd avser syftar till att få en effektiv och 
verkningsfull besluts- och genomförandeprocess med relevant och rimligt 
beslutsunderlag. Ett syfte är även att koncentrera miljöbedömningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen till de miljöfrågor som har störst betydelse. 
 
Remissvar ska lämnas senast 2017-05-24 till Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Yttrande från tillförordnad förvaltningschef Hanna Gustafsson: 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat dokumentet Avgränsningssamråd 
miljöbedömning – Regional transportplan Kalmar län och har inga synpunkter 
på den föreslagna avgränsningen av miljöbedömningen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger på dokumentet Avgränsningssamråd miljö- 
     bedömning – Regional transportplan Kalmar län 2018/2029,    
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 
Kommunstyrelsen 
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AU § 158/17    17/KS0095  
Sahara – friidrott i centrum 
 
Ärendebeskrivning 

 
Bakgrund  
 
Sahara är ett centralt beläget markområde i Torsås i direkt anslutning till 
busstorg, sporthall, tennisbanor, natur- och friluftsområdet Ödet, hembygds-
parken Ekbacken och skolan. Området används i dag som ett allmänt 
aktivitetsområde och har använts av skolan för friidrottsaktiviteter för barn och 
unga från årskurs 1-9.  
 
På grund av dåligt underhåll kan området just nu inte användas för ända-
målsenlig undervisning. Anledningen till att området inte har sköts är att det 
saknas tydlig ansvarsfördelning och budget.  
Invånare från Torsås kommun som vill utöva friidrott är i dag hänvisade till 
Karlskrona, Kalmar eller Nybro.  
 
En upprustning av Sahara fritidsområde kan bidra till: 

 Ökad attraktivitet genom att knyta ihop de olika aktivitets- och rekreations-
områdena. 

 Skapa goda förutsättningar för skolan att bedriva friidrottsverksamhet 
under idrotten. 

 Möjliggöra för befintliga och/eller nya föreningar att bedriva friidrotts-
verksamhet. 

 Skapa intresse för friidrott bland unga vilket i sin tur kan bidra till ökad 
folkhälsa. 

 

Kommunal arbetsgrupp  
 
Under hösten 2016 påbörjade en arbetsgrupp bestående av bildningschef Lena 
Sandgren Swartz, enhetschef kultur och fritid Karin Seebass, idrottslärare 
Henrik Römberg, teknisk chef Christian Lindström, projektsamordnare Anders 
Adelgren och kommunutvecklare Sofie Nyström, arbetet med att identifiera 
behov, förutsättningar och möjligheter för Sahara.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 158/17, Sahara – friidrott i centrum 
  
Följande delar har studerats och ligger till grund för arbetsgruppens förslag: 
 

 Attraktiva miljöer – fysisk aktivitet. 

 Fysisk aktivitet enligt läroplanen. 

 LUPP 

 Friidrott 

 Sahara. 
 

Arbetsgruppens förslag: 
  
Med utgångspunkt i de delar som studerats och som beskrivs ovan föreslår 
arbetsgruppen att det byggs en ny anpassad friidrottsanläggning på Sahara som 
knyter ihop de olika aktivitets- och rekreationsområdena. Anläggningen blir 
centralt belägen med närhet till busstorg, skola, sporthall, tennisbanor, natur- 
och friluftsområden och bidrar därmed till att inbjuda till fysisk aktivitet som i 
sin tur kan bidra till förbättrad folkhälsa.  
 

 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 158/17, Sahara – friidrott i centrum 
 
Föreslagen friidrottsanläggningen anpassas utifrån de förutsättningar som råder 
med gummibelagda löparbanor, 100 meters löparbana, gummerad ansatsbana 
till längdhoppsgropen med möjlighet att gummera en yta för höjdhopp och 
kastgrenar. Arbetsgruppen föreslår också att området hägnas in för att försvåra 
buskörning.   

 
För att kunna beräkna och kostnadsuppskatta de av arbetsgruppen föreslagna 
åtgärderna har kontakt tagits med företag som erbjuder totalentreprenad eller 
delentreprenad för att anlägga en komplett anpassad friidrottsanläggning på 
Sahara. 
 

Kostnaderna för markarbete, stängsel och ovan beskrivna friidrottsanläggning 
beräknas till cirka 2,5 miljoner kronor.  
 
De belagda ytorna kräver underhåll i form av högtryckstvätt varje eller 
vartannat år för att hållas i gott skick. Beläggningen är enkel att reparera och 
har en livslängd på cirka 25-30 år. I övrigt krävs underhåll av omkringliggande 
gräsytor och grusgropen för längdhopp.  
 
Arbetsgruppen föreslår att tekniska nämnden blir drift- och underhållsansvarig 
över anläggningen. Kostnaderna för drift fördelas mellan bildningsnämnden 
och kommunstyrelsen, där 70 procent av kostnaderna betalas av bildnings-
nämnden och resterande 30 procent av driften betalas av kommunstyrelsen.  

 

 
Nuläge Sahara 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 158/17, Sahara – friidrott i centrum 
 

 
Visionsbild Sahara 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till arbetsgruppens förslag att bygga en ny anpassad idrotts- 
     anläggning på Sahara, 
 
att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att genomföra projektering 
     som inbegriper undersökning av markområdets förutsättningar och kostnads- 
     kalkyl.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 159/17 
KF § 131/16    16/KS0169  
Motion – Sahara 
  
Ärendebeskrivning  
 
Christofer Johansson, C hemställer i en motion att Torsås kommun får i 
uppdrag att i dialog med berörda parter, ex. skolans idrottslärare, 
idrottsföreningar, pensionärs-föreningar, vårdcentralen och kommunens 
skötselpersonal utveckla området till välskött och välkomnande friskvårds 
område, som stimulerar rörelse och fysik aktivitet för alla. Detta så att området 
stärkas av de intilliggande faciliteterna som sporthall, skola, kyrkans förskola, 
vårdcentral och närhet till allmänna kommunikationer. Utvecklingen av 
området ska vara ekonomiskt och förvaltningsmässigt hållbart. 
 
Idrottsplats Saharas bristfälliga förvaltning och skötsel har under många varit 
uppe för diskussion. Vad ska området användas till, hur ska det användas, vem 
ansvarar för förvaltning och investeringar är exempel på frågor som har ältats 
och därmed gjort att området är slitet och eftersatt.  
 

Idrottsplats Sahara – mitt i Torsås hjärta – med närhet till både sporthall och 
skolor har ett ypperligt läge för att främja och stimulera fysisk aktivitet, för 
såväl skolungdomar som övriga kommuninvånare.  Ökad fysisk aktivitet vet vi 
ger positiva hälsoeffekter.  
 
Centerpartiet ser att Sahara området utvecklas till ett tillgängligt och välskött 
friskvårds område som stimulerar rörelse och fysik aktivitet för alla, såväl 
gammal som ung.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-11-14: 
 
att överlämna motionen – Sahara till kommunchefen/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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 159/17, Motion – Sahara 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bifalla motion – Sahara med hänvisning till ärendet avseende Sahara –  
     friidrott i centrum, 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 160/17  
Au § 135/17 17/KS0042 
Lägesrapport, fibersatsning 
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunutvecklare Sofie Nyström lämnar en lägesrapport över pågående 
arbete med fibersatsning. 
 

 Beställningsblanketter utskickade. 

 25 personer, fiberambassadörer. 

 6 personer säljare i kommunen. 

 4 personer ringer runt till företag. 

 Information på hemsida, facebook, kommunblad. 

 2 fullsatta möten. 

 Öppet hus, Bergkvara, Slätafly, Gullabo, Söderåkra. 

 Information till stugföreningar, byalag, LRF med flera. 

 Information lokalpressen. 

 Kommuner i gränslandet. 

 Kontakt med Regionförbundet, Länsstyrelsen, Trafikverket, Eon, 
Kraftringen med flera. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera lägesrapporten, avseende pågående arbete med fibersatsning. 
-----  
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AU § 161/17   17/KS0006 
Skrivelse – Bygg mer i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
En skrivelse har inkommit från en Alfons som vill att Torsås kommun bygger 
fler lokaler, affärer och i hus i Bergkvara. 
 
Det gör så att fler flyttar in i Bergkvara, fler företag kommer hit. Det gör så att 
Bergkvara blir ett större samhälle och Torsås kommun blir en större kommun. 
 
Bygg en räddningstjänst i Bergkvara på grund av att när det byggs fler hus så 
ökar brandrisken. 
 
Bygg även en vårdcentral i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att skrivelsen noteras samt 
 
att ordförande Henrik Nilsson Bokor, S upprättar ett svar till Alfons. 
-----  
Sändlista 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S  
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AU § 162/17   17/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Inbjudan till medlemsmöte mellan Torsås kommun och Energikontor 
Sydost. 1 – 3 möter per år, medverkande. 

 Projekt kommunhusen och Olssonska handelshuset. 

 Yaskawa. 

 Våryra, medverkar på Bergkvaradagen. 

 Företagsbesök 2017-05-30. 

 Närings- och jobbmässa 2017-05-19. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 

 

 Kommunkompassen, oktober 2017. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in energikontor Sydost till arbetsutskottets sammanträde, 
 
att medverka i kommunkompassen 25 – 26 oktober 2017 i Torsås 
 
att i övrigt notera informationen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 163/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 1017-17  
 
Ärendebeskrivning 
 
PEMA i Sundsvall har till Länsstyrelsen Västernorrland inkommit med en 
ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet är att skapa 
3D modeller samt punktmoln av marken och byggnader. För att kunna 
projektera nya vägar, byggnader, beräkna volymer vid bergtäkter och underlag 
för att kunna göra kartor. Övervakningen ska ske över hela landet. Huvud-
område är Västernorrland samt Jämtland. 
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-05-24 till Länsstyrelsen Södermanlands län. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från PEMA i Sundsvall 
    om kameraövervakning med drönare, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Kommunstyrelsen 
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AU § 164/17    17/KS0023 
Ansökan om kameraövervakning med drönare, 3170-2017  
 
Ärendebeskrivning 
 
Metria AB i Gävle har till Länsstyrelsen Gävleborg inkommit med en ansökan 
om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet är att framställa 
översikts- och detaljplaner, terrängmodeller samt dokumentation/kartläggning 
samt framställa snedbilder för marknadsföring av tomter åt kommuner. 
Övervakningen ska ske i Gävleborgs, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, 
Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Hallands, Värmlands, Örebros, 
Västmanlands, Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län där allmänheten har tillträde och där fotograferings- eller 
flygförbud eller annat hinder inte råder.  
 
Torsås kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan dock senast  
2017-06-21 till Länsstyrelsen Gävleborg. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ingen erinran föreligger mot inlämnad ansökan från Metria AB i Gävle 
    om kameraövervakning med drönare. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 165/17    17/KS0094 
Taxor och avgifter inom Räddningstjänstens verksamhets-
område 
 
Ärendebeskrivning 
 
För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning 
av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 
2002-09-12, gäller följande sotningsindex från 2017-06-01: 
 
Sotningsindex 2017 – 2,18 procent. 
 
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på 
medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares 
Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,2 procent), dels 
Konsumentprisindex för tolv månaders förändring i februari (1,8 procent). 
 
Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så 
måste man ta hänsyn till eventuella påslag i år och överskott från föregående år.  
 
Räddningstjänstförbundet har kommit in med förslag på nya taxor för: 
 

 Tillsyn och automatlarm. 

 Sotning och rengöring 2017-08-01. 

 Brandskyddskontroll 2017. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera inlämnade taxor och avgifter inom Räddningstjänstens verksamhets- 
     område, 
 
att bjuda in räddningschef Hans Erlandsson till kommunstyrelsen 2017-05-30,   
     för en redovisning av taxor och avgifter. 
-----  
Sändlista 
Räddningschef Hans Erlandsson 
Kommunstyrelsen 
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AU § 166/17    17/KS0039  
Fastigheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 

Ärendebeskrivning 
 
Sågen 4, Bergkvara 
 
Bostadshuset, 195 kvadratmeter, sju rum och kök. Bostaden är handikapp-
anpassad. På tomten finns ett garage, 56 kvadratmeter som idag hyrs ut till en 
privatperson. 
 
Bostaden är i dåligt skick. Statusbesiktning finns från oktober 2008. 
 
Torsås 11:1 
 
Bostadshuset 80 kvadratmeter. Hyrs ut till Torsåsbygdens Biodlarförening BF. 
 
Torsås 2:42 
 
Bostadshuset 130 kvm. Hyrs ut till privatperson. 
 
Torsås 22:11 
 
Lokaler, cirka 650 kvm. Hyrs ut till företag samt polismyndighet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att upprätta ett underlag på fastigheter inom kommunstyrelsens verksamhets- 
     område.  
-----  
Sändlista 
Kommunchefen  
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AU § 167/17    17/KS0093 
Studiebesök, Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sammanträdet avslutas med ett studiebesök på Torskolan. 
----- 
 
 


