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AU § 34/14   13/KS0046 
Information från Länsstyrelsen gällande ensamkommande barn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Moa Brändström från Länsstyrelsen informerar om fördelningsmodellen som 
har utarbetats av Länsstyrelserna i samarbete med Migrationsverket. 
 
Fördelningsmodellen genererar fördelningstal på läns- och kommunnivå. 
 
Preliminärt fördelningstal för Torsås är 6 asylplatser. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Moa Brändström gällande ensamkommande  
     barn. 
----- 
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AU § 35/14   14/KS0040 
Försäljning av tre tomter, Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Iréne Fohlin, Svensk Fastighetsförmedling frågar om möjlighet finns att sälja 
tre tomter på del av fastigheten Ragnabo 3:28. Intressenten vill ha två tomter 
men kan tänka sig att köpa alla tre. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att sälja de tre föreslagna tomterna tillsammans, 
 
att avstycka det berörda området till två bostadstomter för att utöka arealen på  
     tomterna.    
----- 
Sändlista 
Iréne Fohlin, Svensk Fastighetsförmedling 
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AU § 36/14   13/KS0101 
Kampanj ”Makten är din” 
 
Ärendebeskrivning 
 
LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer är en ideell organisation som är 
partipolitiskt och religiöst obunden och som jobbar för att stärka det unga 
civila samhället. LSU driver under våren kampanjen ”Makten är din” vars syfte 
är att öka ungas engagemang och valdeltagande i Europaparlamentsvalet.  
 
LSU vill bjuda in kommunen till att bli kommunpartner till kampanjen 
”Makten är din”.  För att bli partner stöttar kommunen kampanjen med ett 
finansiellt bidrag om 35 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att medverka i kampanjen ”Makten är din”.    
----- 
Sändlista 
LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer  
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AU § 37/13 12/KS0053 
Redovisning preliminärt bokslut 2013       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar ett preliminärt bokslut för 2013 som pekar 
mot ett överskott. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen 
-----  
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AU § 38/14 
AU § 4/14   13/KS0197 
Förändrade regler vid offentlig upphandling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Innan Sverige anslöt sig till EES-avtalet och gick med som fullvärdig medlem i 
EU 1995, betraktades det närmast som en självklarhet att offentliga upp-
handlare ställer krav på kollektivavtal i företag som leverarar tjänster till stat, 
kommun och landsting. 
 
EU har nyligen reviderat reglerna för offentlig upphandling. Direktivet gör det 
möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid upphandling. Det regleras främst i 
artikel 15.2 vilket innebär att Sverige och andra länder är skyldiga att säkerställa 
att löner och arbetsvillkor följs. Det görs lättast genom att kräva ett kollektiv-
avtal vid en offentlig upphandling. 
 
LO-Distriktet Sydost rekommenderat kommuner och landsting att studera de 
nya reviderade reglerna och att därigenom ta en förnyad diskussion om 
reglerna vid offentlig upphandling samt föreslår att det skrivs in krav om 
kollektivavtal vid framtida offentliga upphandlingar. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att tillskriva LO-Distriktet Sydost med anledning 
     av förändrade regler vid offentlig upphandling, 
 
att i övrigt notera informationen från LO-Distriktet Sydost. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
Svar daterat 2014-01-20  ställt till LO-Distriktet Sydost från kommun-
styrelsens ordförande och ekonomichef gällande förändrade regler vid 
offentlig upphandling föreligger.   
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisat svar, avseende förändrade regler vid offentlig 
     upphandling. 
-----  
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AU § 39/14 
AU § 1/14 
AU § 400/13   13/KS0026  
Tillgång till kommunens samtliga trådlösa nätverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-11-11 § 145 att till kommunstyrelsen yrka att 
samtliga politiker skall ha tillgång till kommunens samtliga trådlösa nätverk 
genom inlogg eller motsvarande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03: 
 
att bjuda in IT-chef Kent Frost och IT-tekniker Jonas Persson till arbets- 
     utskottet 2014-01-14 för information om kommunens trådlösa nätverk.  
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-14 
 
IT-chef Kent Frost och IT-tekniker Jonas Persson informerar om kommunens 
trådlösa nätverk. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att uppdra åt IT-chefen att undersöka ansvarsfrågan när det gäller det öppna 
     WiFi nätet inom kommunen, 
 
att i övrigt notera informationen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
IT-chef Kent Frost informerar om att kommunen har ansvar för sitt nät, 
upplåter man nätet utan inlogg och lösen, så kan man inte heller spåra 
användaren. Det kan locka till sig mer eller mindre seriösa användare. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att låta samtliga politiker ha tillgång till kommunens samtliga 
     trådlösa nätverk utan inlogg eller motsvarande. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 40/14   14/KS0001  
Nytt datum för arbetsutskottets sammanträde i mars 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att arbetsutskottets sammanträde 2014-03-04 flyttas till 2014-03-03 klockan 
     13.00. 
-----  
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AU § 41/14 14/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
januari 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under januari 2014. 
 

 Projektledare för ”Sverige skapar nätverk”. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     januari 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 42/14 14/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under januari 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under januari 2014. 
 

 Nybyggnad förrådstält, Torsås 4:105. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     januari 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 43/14 
AU § 12/14   13/KS0145  
Sammanbyggnad av kommunhusen 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med att lokalutredningen var klar beslutar kommunstyrelsen  
2013-11-26 § 270 att av säkerhetsskäl projektera en sammanbyggnad av 
kommunhusen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att ta fram förslag på åtgärder för att energieffektivisera samt 
 
att påbörja projektering för en sammanbyggnad av kommunhusen, 
 
att finansiering tas ur investeringsbudget för 2015. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar från mötet med representanter från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vid mötet framkom att 
MSB är bereda att lämna bidrag till sammanbyggnaden av kommunhusen, 
utifrån ett säkerhetsperspektiv. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram en organisation för en projektering  
     av kommunhusens sammanbyggnad. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 44/14 
KS § 232/13 13/KS0095 
Utökat lokalbehov vid Stage 4you Academy 
      
Ärendebeskrivning 
 
Från läsåret 2014-2015 gör Stage 4you Academy sin första antagning till sin 
riksrekryterade utbildning.  
 
Stage 4you Academy är en treårig gymnasieutbildning enligt Skolverkets 
normer, med tre programfördjupningar, studio, artist och management. 
 
Målet med utbildningen är att ge mycket kvalificerade kunskaper och 
färdigheter i såväl musikens teoretiska delar som praktiska musicerande. 
 
En styrgrupp med politiker och tjänstemän från kommunstyrelsen, 
bildningsnämnden och Kalmarsunds Gymnasieförbund ska tillsättas för att 
planera och sörja för ett utökat lokalbehov vid Stage 4you Academy. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-10-29: 
 
att arbetsutskotten i kommunstyrelsen och bildningsnämnden medverkar i  
     styrgruppen, 
 
att samhällsbyggnadschef, bildningschef samt kommunchef (adjungerad) 
     medverkar i arbetsgruppen, 
 
att bjuda in Kalmarsunds Gymnasieförbund och Torsås Fastighets AB att 
     medverka i grupperna, 
 
att uppdra åt kommunchefen att undersöka möjligheten till att gemensamt  
     anlitar en projektledare för att leda arbetet,  
 
att efterhöra med Regionförbundet i Kalmar län om medverkan i projektet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C frågar, hur vi går vidare med lokalbehov vid 
Stage 4you Academy. 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om Tingsryds kommun som har ett 
liknande pågående projekt. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 44/14, Utökat lokalbehov vid Stage 4you Academy 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in till ett första möte med tilltänkta aktörer i arbetsgruppen, 
 
att arbetsutskottet besöker Tingsryds kommun för en redovisning om hur de 
     arbetar med sitt pågående projekt. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 45/14   14/KS0045  
Idrottsanläggning för spontanidrott, en omniarena 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kenneth Lundin och Jon Björklund, Bergkvara presenterar en idé kring en 
iddrottsanläggning för spontanidrott, en omniarena. Placeringen önskas på 
Bergkvara skolas skolgård. Tankar finns även om en plastgräsplan, 
föreningslokal med mera.  
 
Investeringarna är delfinansierade externt och Vision Bergkvara står bakom. 
 

Strategi: 
 

 Win 4Youth CSR 

 Friskvårdstimme 

 Träningsapp 

 Friskvårdsbidrag. 
 

Projekt: 
 

 Spontanidrottsanaläggning för barn och ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning. 

 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
Kenneth Lundin och Jon Björklund förankrar projektet med lokal förening 
som kan åta sig huvudmannaskapet för projektet och som kan återkomma med 
framställan om marktillstånd och redovisning av kommunens långsiktiga 
engagemang i frågan.  

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att noter informationen gällande idrottsanläggning för spontanidrott, en  
     omniarena. 
----- 
Sändlista 
Kenneth Lundin och Jon Björklund, Bergkvara  
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AU § 46/14 
AU § 367/13  13/KS0115 
Hyresavtal, Kulturföreningen Olssonska gården 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vision 
 
Olssonska gården är en kunskapskälla för alla som är intresserade av områdets 
historia, kulturarv, slöjd och äldre trädgårdar.  

 

 Olssonska gården ska ha verksamhet över hela året 

 Olssonska gården arbetar för att kulturarvet blir en självklar del av 
samhällsutvecklingen 

 Olssonska gården arbetar för att kunskapen om områdets historia, 
kulturarv sprids och ökar 

 Kvantitativa och kvalitativa mål.  
 

Strategier  
 

 Olssonska gården ska ha en tydlig och fokuserad verksamhet 

 Olssonska gården har fokus på kommunikation och bemötande. 
 

Samverkan 
  
Olssonska gården ska samarbeta med andra aktörer såsom kommunen, 
kulturinstitutioner, studieförbund, hembygdsrörelsen samt andra ideella 
föreningar, fritidsverksamhet och skola.  
 

 Olssonska gården utgår från målgruppernas behov.  
 

Verksamhetsperspektiv 
  
Verksamhetsperspektiv är de grundvärderingar och synsätt som ska genomsyra 
vad som görs på Olssonska gården och hur man förhåller sig till omvärlden 
och besökare.  
 

 Aktiviteter 

 Byggnaderna. 

 Trädgården 

 Café/turistinformation.  
 
Verksamhetsplanen är antagen av Olssonska gården styrelse 2013-11-03.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 46/14, Hyresavtal, Kulturföreningen Olssonska 
gården 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-11-05: 
 
att förhandla fram ett nytt avtal med Kulturföreningen Olssonska gården för  
     2014 utifrån upprättad verksamhetsplan samt 
 
att i avtalet, även ta med lägenheten som finns över blomsteraffären. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
I upprättat hyresavtal ingår inte lägenheten som ligger över blomsteraffären på 
grund av lägenhetens dåliga skick. 
 
Hyran för Olssonska gården är höjd från 1 000 till 2 000 kronor i månaden 
vilket Kulturföreningen Olssonska gården inte godkänner. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att kontakta Kulturföreningen Olssonska gården 
     för en omförhandling av hyresavtalet.   
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 47/14   14/KS0032 
Anmälan till vårens Medborgarundersökning 2014 
 
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. 
 
Medborgarundersökningen har genomförts två gånger om året sedan starten 
hösten 2005. 256 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 227 av dessa 
mer än en gång. 
 
Insamling genomförs både som en pappers- och webbenkät.  
 
Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas 
kommunens egna resultat samt jämförelse med samtliga deltagande kommuner 
och även jämförelse med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat 
redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat. 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, tillkommer 1 500 kronor om 
man vill ha ett eget följebrev med kommunens logga, exklusive mervärdes- 
skatt. 
 
Sista dagen för anmälan till höstens undersökning är 2014-02-21 och för att 
beställa tilläggsfrågor är sista dagen 2014-02-03. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i vårens Medborgarundersökning 2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 48/14   13/KS0086 
Ansvarsfråga gällande Stenmjölsplan Malmen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-11-28 § 126 att ansvaret för stenmjölsplan 
övergår till kultur- och fritidsnämnden. 

 
I samband med att brister angående elsäkerheten vid grusplanen Malmen fram- 
kommit till bildningsnämnden aktualiserades frågan om vem som innehar 
eldriftsansvaret i kommunen. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-04-08 § 79 att skicka förfrågan till kommun-
styrelsen angående vem som är eldriftsansvarig för Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-05-28 att stenmjölsplan på Malmen ska ingå i 
tekniska nämndens ansvarsområde. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att huvudman för stenmjölsplan på Malmen är tekniska nämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 49/14 
AU § 30/14 
AU § 407/13   13/KS0193 
Hemställan om årlig medfinansiering från kommunen, Garpens 
Vänner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Garpens Vänner hemställer om en årlig medfinansiering från kommunen med 
200 000 kronor per år i ett femårigt avtal med start 2014. 
  

Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03: 
 
att inhämta en marknads- och verksamhetsplan från Garpens Vänner och 
     värdparet ut i från deras perspektiv. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-01-14 
 
Från Garpens Vänner föreligger en verksamhets- och marknadsaktivitetsplan 
för 2014. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att undersöka möjligheterna och formerna till ett samarbete samt 
 
att bjuda in representanter från Garpens Vänner 2014-01-22.  
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
Jäv 
 
Sören Bondesson, S, ej tjänstgörande ledamot meddelar jäv och deltar inte i 
ärendet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till att stödja Garpens Vänner,  
 
att kommunchefen upprättar förslag till ett samverkansavtal med Garpens 
     Vänner, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2014-02-25. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 50/14   13/KS0091 
Icke verkställda beslut kvartal IV, 2013    
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 

Rapport kvartal IV, 2013 
 
Antal icke verkställda beslut: 5 
Typ av bistånd: LSS (1) 
 Individ- och familje- 
 omsorgen  
 (kontaktperson/familj) 
Antal dagar från beslut till rapportering: 1 168 
Antal män: 0 
Antal kvinnor 5 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal IV, 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 51/14   123/KS0192 
Konsekvenser utifrån tecknad överenskommelse kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning    
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår. 
 
Invänta att bildningsnämnden ser över konsekvenserna utifrån tecknad 
överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 
-----  
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AU § 52/14   14/KS0048 
Detaljplan för fastigheterna Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42 
med flera, ny kommunikationsled vid Södra Industriområdet, 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för 
del av fastigheterna Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42, ny kommunikations- 
led vid södra industriområet i Torsås. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att anlägga en ny 
kommunikationsled mellan Bergkvaravägen och Norra Tångvägen.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-06-29 § 138 att föreslå kommun-
fullmäktige anta detaljplaneförslag med redaktionell ändring. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-05-30 § 54 att projektet genomförande av 
kommunikationsled tas bort ur 2012 års investeringsbudget. 
 
Plangruppen vill nu aktualisera ärendet igen. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta tillsvidare med detaljplan gällande detaljplan för fastigheterna  
     Torsås 2:58, samt del av Torsås 2:42 med flera, ny kommunikationsled vid  
      Södra Industriområdet, 
 
att ärendet återkommer efter beredning i plangruppen. 
-----  
Sändlista 
Plangruppen



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 av 31   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 53/14 
AU § 396/13 
AU § 310/13   13/KS0156  
Bredbandsstrategi och IT-infrastrukturprogram  
 
Ärendebeskrivning 
 
Curt Tyrberg redovisar upprättat dokument som syftar till att vara ett program 
för den framtida utvecklingen av bredbandsinfrastrukturen i Torsås kommun. 
 
Detta dokument beskrivs på en övergripande nivå, en långsiktig strategi för 
utbyggnad av fibernät i Torsås. 
 
Vid genomgång av dokumentet Bredband i Torsås framkom några mindre 
justeringar som ska åtgärdas. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-01: 
 
att inhämta synpunkter på dokumentet Bredband i Torsås från partigrupperna, 
 
att eventuella synpunkter ska vara kommunkansliet tillhanda senast  
     2013-11-15.  
 

Arbetsutskottet behandling 2013-12-03 
 
Inga synpunkter har inkommit från partigrupperna gällande dokumentet Bred-
bandsstrategi i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03: 
 
att inhämta synpunkter från centrala ledningsgruppen på dokumentet Bred- 
      bandsstrategi i Torsås kommun, 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2014-02-11. 
 

Arbetsutskottet behandling 2014-02-11 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar en sammanställning över synpunkter på 
förslaget till Bredbandsstrategi och IT-infrastrukturprogram. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att återremittera strategin till centrala ledningsgruppen, för omarbetning  
     utifrån inkomna synpunkter.   
-----  
Sändlista Centrala ledningsgruppen 
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AU § 54/14   14/KS0041 
Utökat samarbete, Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR är ett kommunalförbund med 
medlemmar från Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommun. 
 
Förslag på förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 
Renhållare KSRR föreligger med anledning av utökat samarbete med 
Oskarshamns kommun.  

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till utökat samarbete med Oskarshamns kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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AU § 55/14 
KF § 105/13   13/KS0112 
Medborgarförslag – Upprustning av träbro på ”Björseborundan” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Agneta Eriksson, Bergkvara gällande att få 
den lilla träbron över ån på ”Björseborundan” upprustad. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-06-10: 
 
att överlämna medborgarförslag - Upprustning av träbro på ”Björseborundan” 
     till tekniska nämnden för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
Torsås Lions club erbjuder sig att finansiera materialkostnaden för bron och att 
tillsammans med markägarna ta fram informationsskyltar om historiska 
händelser som har ägt rum längs stigen och som ska placeras på de olika 
platserna. 
 
Kommunens del i projektet att utföra brobygget och öka tillgängligheten till 
stigen är kostnadsberäknat till cirka 200 000 kronor. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-01-21 § 1 att i samverkan med Torsås Lions 
Club rusta upp träbron och förbättra tillgängligheten till ”Björseborundan”, att 
Torsås Lions Club finansierar materialkostnaderna för bron, att resurser avsätts 
i investeringskontor 1395 i 2014 års budget. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom tekniska nämndens beslut 2014-01-21 § 1, 
 
att medborgarförslaget – Upprustning av träbro på ”Björseborundan” anses 
     härmed besvarad. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 56/14   14/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut samt 
avslutade ärende 2014-01-31. 

 Samordnad upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik med buss, 
personbil och mindre specialfordon, 14/KS0024. 

 Regeringsbeslut 2013-12-19, överlåtelse av tillstånd om kontinentalsockeln 
att utforska havsbotten, 13/KS0188. 

 Skrivelse från Jonas 2014-01-28, med invandringen kommer också 
sjukdomarna. 

 Tryggare Sverige, många kommuner saknar plan mot hot. 

 Medboragdialog – strategi eller verktyg. 

 Landsbygdsnytt 1, 2014 från Länsstyrelsen, 14/KS0035.  
 
 Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivna delgivningsärende. 
----- 
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AU § 57/14   14/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Dialogmöte om forskning kring näringsläckage från jord-och skogsbruket i 
Kalmar län, Länsstyrelsen, Kalmar, 2014-02-25. 

 Regionförbundet i Kalmar län, Hur kan en unik kollektivtrafik för Kalmar 
län se? Kalmar 2014-04-09. 

 Sveriges kommuner och landsting, Arbetsmarknads- och Näringslivs- 
dagarna 2014, Uppsala, 3 – 4 april 2014. 

 
 Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C medverkar i Kalmar 2014-04-09 gällande  
      kollektivtrafik för Kalmar län,  
 
att i övrigt notera delgivna kurser och konferenser. 
----- 
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AU § 58/14   14/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Projekt Design Region Småland, en satsning för ökad samverkan över 
länsgränserna mellan olika kommuner och företag, med fokus på design 
som tillväxtfaktor, 14/KS0049. 

 Utbildning sociala medier, föreningar, 2014-03-26 i Torsås Folkets hus. 

 Informationsmöte för anställda, 2014-04-01 – 04-03. 
 

Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 

 Tekniknod. 

 Unik Resurs 2014-02-18. 

 Möte med polisen inför valen 2014. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in en representant från Design Region Småland till arbetsutskottet 
     2014-03-18, 
 
att i övrigt notera informationen från kommunledningen. 
-----   
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AU § 59/14 
KS § 1/14 13/KS0178 

Verksamhetsplan 2014, kommunstyrelsen      

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen redovisar förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen. 
 
Gemensamt arbetas fram ett material med exempel för kommunstyrelsens 
uppdrag 2014. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-02-11 redovisar samtliga nämnder sina 
mål och uppdrag för 2014. Kommunstyrelsen får nämndernas beslutade 
verksamhetsplaner 2014-02-25 och kommunfullmäktige tar ställning  
2014-03-17. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-02-11 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar arbetsmaterialet för kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för 2014. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm, bildningschef Håkan Petersson och 
tillförordnad socialchef Jan Ekdahl  redovisar respektives nämnders mål och 
uppdrag för 2014. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen sammanställer och färdigställer kommunstyrelsens 
     verksamhetsplan för 2014, 
 
att i övrigt noter informationen, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2014-02-25. 
-----   
Sändlista 
Kommunchefen 
Kommunstyrelsen 
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AU § 60/14 14/KS0050 
Regionalt serviceprogram (RSP) 2014 – 2018 i Kalmar län och 

uppföljning av projektet Service Skapar tillväxt      

 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Johansson och Bo Lönnqvist, Hela Sverige ska leva föredrar ärendet. 
 
Det regionala serviceprogrammet är ett viktigt verktyg i samordningen av 
insatser och aktörer för att främja tillgänglighet till kommersiell och offentlig 
service. Detta för att skapa förutsättningar för att vistas, verka och växa i gles- 
och landsbygder. 
 
Det regionala serviceprogrammet ska utarbetas med hänsyn till kunskap från 
tidigare programperiod 2010 – 2013. Programmet ska bygga på en analys av 
behovet i länet och ska utformas så att kontinuerlig uppföljning och ut-
värdering kan utföras under perioden. Programmet ska utformas för att i 
möjligaste mån samverka med övriga program för regional tillväxt. 
 
Nedanstående frågor diskuterades. Svaren kommer att ligga till grund för ett 
underlag till det Regionala serviceprogrammet. 
 
1. Återkoppling till genomfört serviceprojekt 
2. Vad är överförbart från serviceprojektet till övriga orter i kommunen/länet 
3. Hur jobbar kommunen idag med kommersiell service/landsbygdsfrågorna 
4. Kontanthantering/banktjänster 
5. Finansieringsfrågor 
6. Hur skapas dialog mellan kommunen och lokala utvecklingsgrupper och 

hur stöttas drivande lokala ledare 
7. Samordning över kommungränserna 
8. Attraktivitet, profilering, marknadsföring 
9. Användandet av geografiskt informationssystem (GIS) i kommunen 
10. Övriga servicefrågor som är på gång 
-----   

 


