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Plats och tid Räddningsstationen Torsås, 2011-03-08, 08.00 – 11.30           
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Marie Jansson, KD tjänstgörande ersättare för Eva-Kristina Berg, C 
 Mona Magnusson, M 
 Roland Swedestam, S 
  
       
       
         
       
       
       
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Maria Agestam, Regionförbundet i Kalmar län § 68      
 Irma Folkesson, C ordförande i bildningsnämnden § 68  
 Karin Seebass, enhetschef kultur och fritid § 68 
       
  
Utses att justera Roland Swedestam, S 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2011-03-14 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 52 - 68 

    
 Ordförande Håkan Algotsson, C  
    
 Justerande Roland Swedestam, S  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

 
Sammanträdesdatum 

 
2011-03-08 

  

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-03-14 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-04-05 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 52 - 68 
 

§ 52 Delgivningsärende    
§ 53 Kurser och konferenser    
§ 54 Bokslutskommentarer 2010, kommunstyrelsen  
§ 55 - 57 Delegationsärende    
§ 58 Inköp av defibrilator (hjärtstartare)   
§ 59 Hemställan markköp Övraby 
§ 60 Informationsärende Avtal jourfamilj  
§ 61 Förslag till revidering, kommunfullmäktiges arbetsordning 
§ 62 Medborgarförslag – Förslag på förstärkning till kommunkassan 
§ 63 Medborgarförslag – Vision 2015 – 2020  
§ 64 Motion – Insyn för småpartierna 
§ 65 Tidplan budget 2012, plan 2013 – 2014 
§ 66 Kommunledningen informerar 
§ 67 Mål och vision för Torsås kommun 
§ 68 Regional kulturplan 
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AU § 52/11 11/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut 
• Magnus Andersson, Torsås Fastighets AB, prisuppgift på stekbord, 

10/KS0065 
• Information från Kalmarsundsregionens Renhållare, 10/KS0050 
• Verksamhetsberättelse 2010, Kulturföreningen Olssonska Gården, 

10/KS0075 
• Arbetslöshetsstatistik januari 2011, 11/KS0006 
• Information, så går vi vidare med LUPP 2011, 11/KS0054 
• Kalmarsunds Gymnasieförbunds läsårsrapport 2009/2010 gällande det 

kommunala uppföljningsansvaret, 10/KS0019 
• JSM Telefront, Servicemätning via telefon och e-post, Torsås, 11/KS0046 
• Sveriges kommuner och landsting, 11/KS0030 

Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
Att fånga platsens själ, Handbok om cultural planning 
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningarna. 
-----  
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AU § 53/11 11/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Inbjudan, avtackning av Landshövding Sven Lindgren, 31 mars 2011, 

Kalmar 
• Regionförbundet i Kalmar län: 

LUPP-konferens 30 mars 2011, Oskarshamn 
Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling i socialtjänsten, hjälp- 
medelsförsörjning med mera, 14 april 2011, Mönsterås 

• Sveriges kommuner och landsting med flera, Lean i kommunerna, 14 april 
2011, Stockholm 

• 2Solve, Hot och våld i arbetslivet, 5 april 2011, Kalmar 
• StyrelseAkademien, Utveckla styrelseledamöterna i era bolag 
• Handelskammaren, Framtidens mutlagstiftning & näringslivets kod, 22 

mars 2011, Växjö 
• SmåKom, Rikskonferens 27 – 29 april 2011, Rättvik 
• Ronneby kommun, Sveriges kommunala näringslivstjänstemäns konferens, 

18 – 20 maj 2011, Ronneby 
• Hela Sverige med flera, Grön omställning och grön integration i den lokala 

utvecklingen, 7 8 april 2011, Lerum 
• Teknikcollege, Information om Vilhelm Moberg gymnasiet, 11 april 2011, 

Emmaboda 
• Mönsterås kommun med flera, Lyckas med sociala medier, 11 mars 2011, 

Mönsterås 
• Energikontor Sydost med flera, EnergiTing Sydost 2011, 5 maj 2011, Växjö 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C medverkar vid avtackningen för  
     Landshövding Sven Lindgren, 31 mars 2011, Kalmar samt 
 
att notera redovisade kurser och konferenser. 
-----  
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KS § 54/11 11/KS0057 
Bokslutskommentarer 2010, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost har upprättat förslag till 
bokslutskommentarer för år 2010 avseende kommunstyrelsens verksamhet 
2010. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprättade bokslutskommentarer för år 2010. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 55/11 11/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
februari 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande februari 2011. 
 
• Torsås 57:4, Uppställande av thaivagn. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande  
     februari 2011.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 56/11 11/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under januari 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under januari 2011. 
 
* Staples Sweden AB, Kopieringsmaskin inklusive fax till biblioteket. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under december  
     2010. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 57/11 11/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av tillförordnad kommunchef Kent Frost fattade delegations-
beslut gällande personalärende under 2011. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     2011. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 58/11 
AU § 44/11   11/KS0006 
Inköp av defibrilator (hjärtstartare) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Karl-Eric Bergh, utbildningskonsult i Rädda Liv efterhör om intresse finns för 
att införskaffa defibrilator (hjärtstartare) till kommunkontoret samt att 
eventuellt medverka till att även simhallen/gymmet Möre Hotell, sporthallen i 
Torsås samt ICA eller Konsum i Torsås också får. 
 
Kostnaden inklusive utbildning för sex personer blir 17 970 kronor exklusive  
moms. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-02-22: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2011-03-08. 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-03-08 
 
Från Peter Svensson, Torsås föreligger en presentation av hans nystartade 
företag Comprimé. Företaget kommer i huvudsak att syssla med utbildning 
med inriktning mot Hälso- och sjukvård. Främst kommer utbildningarna att 
omfatta hjärt- och lungräddning samt försäljning av defibrillatorer (hjärt- 
startare) men även kundanpassade sjukvårdsutbildningar. 
 
Förslag på placering av defibrilator är simhallen, sporthallen, Mariahemmet och 
Sophiagården. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tillförordnad kommunchef Kent Frost uppdras att infordra anbud på inköp  
     av defibrillatorer (hjärtstartare).  
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
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AU § 59/11   11/KS00 
Hemställan om markköp i Övraby 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan föreligger från Kenneth Johansson om att få köpa cirka 2 000 – 
3 000 kvm mark på fastigheten Övraby 1:14 för att rätta upp sin egen fastighet 
samt att uppföra ett garage för två bilar. Marken ligger i anslutning till 
fastigheten Övraby 1:86. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  
 
att bjuda in Kenneth Johansson för vidare diskussion i ärendet. 
-----  
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AU § 60/11   11/KS0060 
Informationsärende, Avtal jourfamilj 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan hösten 2008 har det på uppdrag av kommunfullmäktige 2008-11-26  
§ 106/08, pågått ett arbete gällande utökad samverkan, inom individ och 
familjeomsorgen, mellan kommunerna Nybro, Emmaboda och Torsås. 
 
Under 2010 började man se över möjligheterna med ett gemensamt 
jourfamiljhem. Tillsammans har nu kommunerna hittat en jourfamilj i Nybro 
som är utredd och godkänd som familjehem. Familjehemmet har fyra platser 
varav en är upptagen av Nybro kommun. De tre övriga platserna delas enligt 
förslaget mellan kommunerna det vill säga en jourplats till varje kommun. 
 
Förutsättningarna för jourfamiljehemmet föreslås vara: 
 
• barn mellan 0 – 12 år 
• 3 – 4 platser 
• tillgänglighet inom ett dygn 
• arvode cirka 24 000 kronor per månad som delas på fyra platser, varav 

Torsås kommun betalar en plats á 4 845 kronor per månad 
• varje kommun gör upp vanligt avtal för varje placering vari regleras 

omkostnadsersättning, försäkring, uppdragets innehåll med mera 
• visstidsuppdrag så förutsättningar för jourfamiljhem finns kvar 
• plats kan ”lånas” av annan kommun om möjlighet finns. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2011-02-15 § 8 att Torsås kommun 
ingår avtal gällande gemensamt jourfamiljehem tillsammans med Nybro och 
Emmaboda kommuner samt att delge socialnämnden och kommunfullmäktige 
beslutet. 
 
Arbetsutskottet föreslår: 
 
att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige informationen gällande  
     avtal om jourfamiljehem. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 61/11   11/KS0065 
Förslag till revidering, kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger på revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revideringarna samt 
 
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 62/11 
KF § 204/10   10/KS0232 
Medborgarförslag – Förslag på förstärkning till kommunkassan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag med förslag på förstärkning till kommunkassan föreligger 
från Ulf- Peter Rosenblad, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-08 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2003-11-25 § 105 att ämnen av olika slag får inte 
tas upp i samma medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-11-25 § 105 meddela 
     förslagsläggaren, att återkomma med ett mer preciserat medborgarförslag.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 63/11 
KF § 208/10   10/KS0241 
Medborgarförslag – Vision 2015 - 2020, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag Vision 2015 – 2020 Torsås kommun föreligger från Ulf- 
Peter Rosenblad, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-08 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2003-11-25 § 105 att ämnen av olika slag får inte 
tas upp i samma medborgarförslag. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-11-25 § 105 meddela 
     förslagsläggaren, att återkomma med ett mer preciserat medborgarförslag.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 64/11 
KF § 207/10   10/KS023 
Motion – Insyn för småpartierna i nio och elvamanna nämnderna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Sjöholm, MP hemställer i en motion till kommunfullmäktige att de 
småpartier som inte är representerade i de större nämnderna (nio och 
elvamanna nämnderna), ska i demokratins namn ha möjlighet att bli kallad till, 
kunna närvara vid och få protokoll från nämndssammanträdena. 
 
En rimlig begäran med tanke på att i vissa kommuner hålls öppna 
sammanträden där alla medborgare kan följa nämndernas sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2010-12-20: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottets beslutar 2011-02-25: 
 
att överlämna motionen till kommunkansliet för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-03-08 
 
Enligt kommunallagen (KL) 4 kap 23 § får fullmäktige utnyttja möjligheten att 
medge närvarorätt innebärande att en förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i en viss nämnd/styrelse skall få närvara vid nämndens/styrelsens 
sammanträde. Medgivande får även innefatta den förtroendevalde skall ha rätt 
att få sin mening antecknad i protokollet (KL 6:11). 
 
Detta för att de mindre partiernas intressen av information och insyn skall 
tillgodoses och att förtroendevalda från de mindre partierna får del av 
handlingar. 
 
Kommunfullmäktige avgör hur länge närvarorätten skall gälla samt vilken eller 
vilka nämnder den skall avse. 
 
Kommunfullmäktige får utse en förtroendevald per parti eller förslag från 
respektive partigrupp. Om två förtroendevalda måste utses skall det anges 
vilken/vilka nämnd/styrelse respektive förtroendevald skall närvara vid. 
 
omfattas av sekretessen enligt 1 kap. 6 § i sekretesslagen. Jävbestämmelserna 
blir också tillämpliga på en sådan förtroendevald, se 6 kap. 24 §. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 64/11, Motion – Insyn för småpartierna i nio och 
elvamanna nämnderna 
 
En förtroendevald som fått närvarorätt i en nämnd som han/hon inte tillhör är 
sannolikt underkastad samma tystnadsplikt som kan gälla för övriga 
nämndsledamöter (jfr. KU 1976/77:25 s. 78). En förtroendevald som är 
närvarande med stöd av 4 kap 23 § kunna tillhöra den personkrets som 
omfattas av sekretessen enligt 1 kap 6 § i sekretesslagen. Jävbestämmelserna 
blir också tillämpliga på en sådan förtroendevald, se 6 kap 24 §. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, S yrkar avslag på motionen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att motionen remitteras till partigrupperna för yttrande. 
-----  
Sändlista 
Partigrupperna 
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AU § 65/11   11/KS0071 
Tidplan Budget 2012, plan 2013 – 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar förslag till tidplan för budget 
2012, plan 2013 – 2014. 
 
Tidplanen får kompletteras med sista inlämningsdag från politiska partier 
gällande vision och mål för Torsås kommun. 
 
2011-02-08 Preliminärt bokslut 2010 
2011-02-16  Kommunstyrelsen, vision och mål för Torsås kommun 
 
2011-03-01 Kommunstyrelsen, diskussion om målstyrningsmodell 
2011-03-22  Arbetsutskott, årsredovisning 2010 och  

kompletteringsbudget 2011  
 

2011-04-05    Kommunstyrelsen, årsredovisning 2010. Förslag till  
enkel målstyrningsmodell på förvaltningsnivå med  
riktat arbete mot nämnderna presenteras 

2011-04-26   Kommunfullmäktige, årsredovisning 2010 
 
2011-05-06   Sista dagen för nämnderna att lämna in förslag till  

budget 2012, plan 2013 – 2014 (drift/investering) samt  
förslag till taxor/avgifter 2012 

2011-05-10    Arbetsutskott, budgetförutsättningar och nämndernas  
presidier presenterar sina budgetäskanden 

2011-05-24    Arbetsutskott, budgetramar 2012 
2011-05-31    Kommunstyrelsen, budgetramar 2012 
 
2011-06-13    Kommunfullmäktige, budgetramar 2012 
 
2011-08-19    Sista dagen för nämnderna att lämna in delårsbokslut  

omfattande 2011-01-01 – 06-30 med helårsprognos 
2011-08-30    Arbetsutskott, delårsbokslut 
 
2011-09-06    Kommunstyrelsen, delårsbokslut 
2011-09-26    Kommunfullmäktige, delårsbokslut 
 
2011-10-04    Kommunstyrelsen, förändrade budgetförutsättningar 
2011-10-06    Extra arbetsutskott, budgetdialog med nämndernas  

presidier 
2011-10-18    Arbetsutskott, budget 2012, plan 2013 – 2014 
 
2011-01-01    Kommunstyrelsen, budget 2012, plan 2013 – 2014 
2011-11-28    Kommunfullmäktige, budget 2012, plan 2013 - 2014 
Fortsättning 
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Fortsättning § 65/11, Tidplan, Budget 2012, plan 2013 – 2014 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till tidplan för budget 2012, plan 2013 – 2014. 
-----  
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AU § 66/11   10/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C lämnar en kort information om de nya ägarna 
Pjn Cilon AB i Oskarshamn som övertagit fastigheten Bergkvara 2:44. 
 
Ledamöterna delges preliminär befolkningsstatistik per januari månad 2011. 
 
Roland Swedestam, S efterhör om någon har haft kontakt med Ove Karlsson 
med anledning av intresse för tomtköp i Bergkvara. Ingen har haft kontakt 
med Ove Karlsson. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in de nya ägarna till Bergkvara 2:44 för en diskussion om framtida  
     markupplåtelseavtal, 
 
att i övrigt notera informationen. 
-----  
Sändlista 
Pjn Cilon AB 
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AU § 67/11 
KS § 50/11 
AU § 50/11    11/KS0059 
Mål och Vision för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C hänvisar till informationsmötet 2011-02-16 på 
Möre Hotell gällande förenklat målstyrningsprogram för Torsås kommun. 
 
Ärendet aktualiserades med anledning av att kommunstyrelsen beslutar 2010-
10-05 § 255 att arbetet med balanserad styrning med styrkort avslutas samt att 
tillförordnad kommunchef uppdras ta fram en förenklad målstyrningsmodell 
som bygger på politiska prioriterade områden med mål, uppdrag och 
uttalanden. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-01 kommer ärendet att tas upp 
igen för att besluta om att eventuellt bibehålla styrkortsmodellen i reviderad 
form eller någon annan form av målarbetesmodell. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-03-01 
 
Efter mycket diskussion så enades det om att en målstyrningsmodell utformas 
på förvaltningsnivå. 
 
Yrkande och proposition 
 
Marcus Johansson, C med instämmande av Eva-Kristina Berg, C yrkar att 
tillförordnad kommunchef Kent Frost uppdras att upprätta ett förslag på enkel 
målstyrningsmodell på förvaltningsnivå med riktat arbete mot nämnderna. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Marcus Johanssons, 
C med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-03-01: 
 
att tillförordnad kommunchef Kent Frost uppdras att upprätta ett förslag på  
     enkel målstyrningsmodell på förvaltningsnivå med riktat arbete mot  
     nämnderna samt 
 
att förslaget redovisas vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 67/11, Mål och Vision för Torsås kommun 
 
Arbetsutskottets behandling 2011-03-08 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost presenterar förslag till ny 
målstyrningsmodell för Torsås kommun.  
 
Strategikartan 2012-2014 som föreslås beslutas av kommunfullmäktige 
beskriver vision, strategiska mål inom perspektiven ekonomi, medborgare, 
medarbetare, utveckling och miljö, framgångsfaktorer och anger inriktningen 
för Torsås kommuns verksamheter. Utifrån denna strategikarta formulerar 
nämnderna årligen mätbara mål, konkreta uppdrag och avsätter resurser i 
budgeten. Visionen och de politiska målen ska ligga till grund för allt 
planerings- och genomförandearbete i kommunens nämnder, där man inom de 
ekonomiska ramarna gör sina egna prioriteringar i internbudgetarbetet och 
utarbetar egna detaljerade mål på verksamhetsnivå. 
 
Arbetsutskottet beslutar:  

 
att från och med 2012 införa ny målstyrningsmodell enligt tillförordnad  
     kommunchefs förslag samt 
 
att mall för ifyllande av strategikarta utsänds till partigrupperna, som ska  
     inlämnas till kansliavdelningen senast 2011-05-06 då även nämnderna  
     inkommer med sina budgetförslag.  

-----                       
Sändlista 
Partigrupperna 
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AU § 68/11   10/KS0233 
Regional kulturplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Maria Agestam och Thomas Bjerkman från Regionförbundet i Kalmar län 
föredrar ärendet. 
 
Regionförbundet inleder under hösten arbetet med att ta fram en regional 
kulturplan. Planen ska beskriva den regionala kulturpolitiska prioriteringar som 
regionen kommer fram till i samverkan med kommunerna, länsstyrelsen och 
landstinget samt beskrivna hur regionen vill använda de statliga medlen. 
 
Frågor till samrådet: 
 
• Hur ska parterna arbeta för att nå de nationella målen? 
• Hur ska parterna arbeta med de regionala strategierna? 
• Hur ska den regionala kulturplanen samverka med kommunernas och 

länsstyrelsens mål och strategier? 
• Vilka utvecklingsinsatser ska prioriteras i det regionala kulturutbudet? 
• Nya områden/verksamheter som regionen vill diskutera och samverka med 

statliga myndigheter och organisationer? 
• Hur kan de horisontella målen säkerställas i planen – mångfald, 

tillgänglighet, jämställdhet, miljö? 
 

En gemensam diskussion följs utifrån ovanstående frågor. 
 
Syftet är att fastställda mål inom kulturarbetet som kommer att kunna bidra till 
tillväxt. 
-----  
  


