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AU § 61/14 14/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
januari 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under januari 2014. 
 

 Personalsekreterare, 2014-01-01 – 2014-09-30. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     januari 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 62/14 14/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under februari 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotsson, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under februari 2014. 
 

 Nybyggnad campingstuga, Bergkvara 2:59. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande granemedgivande under  
     februari 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 63/14 14/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknat avtal under 
januari 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
tecknat avtal under januari 2014. 
 

 Iqmtel Sweden AB, Täckningskollen. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknat avtal under  
     januari 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 20   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 64/14 14/KS0052 
Crowsourcing, ungdomsarbetslösheten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Staffan Johansson har för avsikt att i år på hemsidan www.svenskkreativitet.se 
starta en crowsourcing med svenska folkets önskningar om hur man ska lösa 
ungdomsarbetslöshet. 
 
Det finns mycket stora värden i att kunna formulera konkreta lösningar på 
extremsvåra samhällsproblem även om lösningarna inte alla gånger är 
ekonomiskt, tekniskt eller logiskt fullt genomförbara.  
 
Mottagare av folkets önskningar om ungdomsarbetslöshet är alla som i landets 
kommuner arbetar med samhällsutveckling. 
 
Alla kommuner som vill ha tillgång till databasen med lösningar betalar  
10 000 kronor per år. Pengarna går till att säkra projektet och att skapa 
incitament i form av belöningar till de som bidrar med sina lösningar. 
 
Projektet beräknas pågå i tre år. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i projektet gällande crowsourcing, ungdomsarbets-  
     lösheten. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 65/14 
KS § 31/11 
AU § 12/11 
AU § 319/10   10/KS0204 
Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden ansvarar för att det på kommunens allmänna platser 
upprätthålls en säkerhet som uppfyller samhällets minimikrav. Samhälls- 
byggnadskontoret har uppmärksammat att konstverket Björn Raméls 
stångmärke är i stort behov av restaurering. 
 
Vad tekniska nämnden erfar har konstverket en gång i tiden finansierats med 
anslag från kultur- och fritidsnämnden. Tekniska nämnden anser att ansvaret 
ligger på kommunstyrelsen att anslå medel för renovering av stångmärket. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att tekniska nämnden behöver ett 
anslag på 80 000 kronor för att återställa konstverket. Då skall det i 
sammanhanget nämnas att en lokal sponsor står för demontering och 
montering, transporter till och från Kalmar samt lokalytor för renoveringen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-09-21 § 101 att hemställa om att 
kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag och renovera konstverket och att 
kommunstyrelsen tillför 80 000 kronor för projektet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2010-10-19: 
 
att ärendet överlämnas till bildningsnämnden för ställningstagande. 
 

Arbetsutskottets behandling 2011-01-25 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-12-09 § 12 att ställa sig positiva till en 
renovering av nämnda konstverk under förutsättning att bildningsnämndens 
budget tillförs medel för ändamålet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2011-01-25 kommunstyrelsen besluta: 
 
att återemittera ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande av åtgärd  
     och finansiering. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 65/14, Björn Raméls stångmärke på Dalskär, 
Bergkvara 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-02-01: 
 
att återemittera ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande av åtgärd  
     och finansiering. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-03-03 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-02-03 § 3 att anta ett av de inlämnade 
anbuden gällande lagning samt enfärgad målning av stångmärket på Dalskär. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera bildningsnämndens beslut gällande stångmärket på Dalskär.   
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 66/14 14/KS0047 
Revisionsrapport – Granskning av målstyrning enligt god 
ekonomisk hushållning i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av kommunstyrelsens arbete utifrån de mål och riktlinjer som kommun- 
fullmäktige har angett. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
beslutande revisionsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hus- 
hållning redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorerna bedömer att arbetet fram till utgången av är 2013 inte i tillräcklig 
omfattning bedrivits ändamålsenligt och i enlighet med strategikartans 
intentioner. Kopplingen till strategikartan har till betydande delar varit svaga, 
samtidigt som många av målen saknat mätbara indikatorer och har mer en 
karaktär av aktivitet eller åtgärd. I sammanhanget ska påpekas att 
kommunstyrelsen har identifierat problematiken och under 2013 beslutat om 
uppdrag i syfte att utveckla kommunens styrmodell inför 2014.  
  
Revisorerna bedömer även att de finansiella målen är tydliga samt anser att den 
nya mål- och resultatstyrningsmodellen som ska gälla från och med 2014 ger en 
ökad tydlighet avseende nämndernas ansvar.  
 
För att lyckas med ovanstående ambition görs bedömningen att det är av vikt 
att stärka den övergripande styrningen över modellens tillämpning samt att 
även utveckla systemstödet. Vidare är det av vikt att utveckla arbetet med 
implementering av målen i organisationen. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2014-04-30. 
Efter lämnat svar planerar revisorerna att följa upp implementeringen av målen 
vid kommande möte med kommunledningen.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att formulera ett svar på planerade  
     åtgärder utifrån revisionsrapporten – granskning av målstyrning enligt god  
     ekonomisk hushållning i Torsås kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 67/14 
KF § 9/14 14/KS0046 
Medborgarförslag – Sotning och brandskyddskontroll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Mikael Nilsson, Söderåkra med förslaget att 
genomföra sotning och brandskyddskontroll vid samma tillfälle och minska 
avgifterna och ställtiderna för alla inblandade. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Sotning och brandskyddskontroll till 
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Sotning och brandskyddskontroll till 
     Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-
utskottets beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte förbundet tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  
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AU § 68/14 14/KS0056 
Översiktsplan, tillägg för VA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm och planarkitekt Fredrika Ternelius 
föredrar ärendet. 
 
Planförslaget omfattar vatten- och avloppsverksamhet för hela Torsås 
kommun. 
 
Syftet med en VA-plan är att skapa en långsiktigt hållbar dricksvatten-
försörjning och avloppsvattenhantering i hela kommunen. VA-planen ska bidra 
till kommunens tillväxt och utveckling samt skydd av miljön och människors 
hälsa. 
 
Målsättningen är också att skapa en förvaltningsövergripande och 
mellankommunal samsyn kring vatten och avlopp och att ta fram ett stöd för 
framtida beslut inom kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-25 att 
VA-planen ska genomföras som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
 
Synpunkter på planförslaget skall göras skriftligt till bygg- och miljönämnden 
senast 2014-03-07. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inga erinringar föreligger mot översiktsplan, tillägg för VA samt 
 
att redovisa arbetsutskottets beslut till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelsen 
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AU § 69/14 14/KS0055 
Riksintresse för kulturmiljövården, yttrande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm och planarkitekt Fredrika Ternelius 
föredrar ärendet. 

 
Som ett led i att förtydliga och modernisera berörda underlag genomför 
Länsstyrelsen en översyn av de områden som är av riksintresse för kulturmiljö- 
vården. Målet med denna är att motivet för de områden som pekats ut som 
riksintressen ska bli tydligare, att de kulturhistoriska egenskaper och samband 
som uttrycker riksintressena ska vara bättre beskrivna samt att riksintresse- 
områdenas geografiska utbredning är tydligare. 
 
Synpunkter på underlaget till riksintressen för kulturmiljövården skall lämnas 
till Länsstyrelsen senast 2014-04-17. 
 
Förslag till yttrande föreligger från planarkitekt Fredrika Ternelius. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta planarkitekts Fredrika Ternelius förslag till yttrande, gällande riks- 
     intressen för kulturmiljövård som sitt egna. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 70/14 14/KS0030 
Fördjupning av översiktplan för skärgården, Karlskrona 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Översiktsplanen är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Planen 
ska fungera som en vägledning för kommunen och andra myndigheter vid 
beslut i frågor om kommunens mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen 
kan fördjupas för geografiska eller tematiska områden. Fördjupning av 
översiktsplan för skärgården är en sådan geografisk fördjupning. 
 
Karlskronas kommuns strategi för en levande skärgård är bland annat en 
utveckling av attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik. 
Utveckling ska ske långsiktigt hällbart i samklang med naturen och med en 
bevarande kulturell identitet. 
 
Synpunkter på fördjupning av översiktsplan för skärgården skall lämnas 
skriftligt till Karlskrona kommun senast 2014-03-24. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm har inga synpunkter på fördjupning av 
översiktsplanen för skärgården, Karlskrona kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från att lämna någon erinran på fördjupning av översiktsplanen för  
     skärgården, Karlskrona kommun, 
 
att redovisa arbetsutskottets beslut till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Karlskrona kommun 
Kommunstyrelsen 
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AU § 71/14 14/KS0044 
Trygghetsfrågor, sommarjobb 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ungdomssamordnare Nina Gimerstedt föredrar ärendet. 
 
Utifrån resultatet av Lupp 2012 har det kommit fram att ung i Torsås kommun 
känner sig otrygga och frågan som inte siffrorna kan ge oss svar på är varför. 
 
Det är med utgångspunkt i dessa siffror och frågor gällande trygghet som Nina 
Gimerstedt föreslår att sommaren 2014 anställer sju ungdomar för att utreda 
detta på djupen. Deras kunskap om att vara ung i Torsås kommun kan ge mer 
svar på frågan. Detta kommer att vara ett samverkansprojekt mellan ungdoms- 
samordnare och samhällsbyggnadskontoret. 
 
Målet är att deras arbete ska mynna ut i konkreta åtgärder på hur vi kan öka 
tryggheten bland unga i Torsås kommun. Detta kan även ses som en insats för 
att nå kommunfullmäktiges mål, att kommunens ska bli tryggare i Kalmar län 
samt öka delaktigheten bland medborgarna. 
 
Under perioden 23 juni – 9 juli (30 timmar per vecka) kommer Nina att 
handleda ungdomarna och ge utbildning i barnkonventionen, kommunens 
uppbyggnad, samhällsbyggnad, diskutera, analysera statistik, mötesteknik, 
normkritiskt tänkande, studiebesök, intervjuer och planera och genomföra 
trygghetsvandringar och fokusgrupintervjuer med andra ungdomar i Torsås 
kommun. Dessa kommer att genomföras på hösten och därför kommer två 
dagar att sparas till dessa tillfällen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att remittera ärendet gällande feriearbetande ungdomar till socialnämnden för 
     yttrande,  
 
att socialnämndens yttrande, lämnas direkt till personalutskottet för beslut. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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AU § 72/14 13/KS0199 
Lokal Ungdomsstrategi (LUS) i kommunen   
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03 § 411 att lämna en framställan till social- 
nämnden och bildningsnämnden att upprätta ett underlag till beslut angående 
Lokal Ungdomsstrategi (LUS). 
 
Socialnämnden beslutar 2014-01-21 § 12 att ge klartecken till ungdoms-
samordnare att, efter erforderliga politiska beslut, påbörja processen med att 
skapa en Lokal Ungdomsstrategi (LUS) i kommunen. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-02-03 § 2 att ställa sig bakom den redovisade 
processplan som ungdomssamordnare Nina Gimerstedt föredragit och 
överlämnar underlaget till kommunstyrelsen som ett beslut i frågan. 
 
För att Torsås kommun på ett effektivt sätt ska arbeta med ungdomsfrågorna 
krävs att det skapas en tydlig Lokal Ungdomsstrategi (LUS) med en konkret 
handlingsplan för att nå våra mål.  
 
Syftet med en LUS är att samordna och vägleda det arbete kommunen gör 
kring ungdomsfrågor. En LUS är ett politiskt dokument där kommunens 
visioner och mål, för ungdomsarbetet finns samlade. En LUS i Torsås 
kommun kommer att byggas på statistik från LUPP, drogvaneundersökningar, 
RUSEN, barnkonventionen samt nationella riktlinjer. En LUS bör aldrig ta slut 
men revideras förslagvis vart tredje år när LUPP genomförs. En LUS i Torsås 
kommun bör skapas och följas upp av representanter från alla kommunens 
förvaltningar. 
 
Till LUSEN ska en handlingsplan kopplas med tydliga och tidssatta aktiviteter 
med ansvarsfördelning. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig bakom den redovisade processplan som ungdomssamordnare 
     Nina Gimerstedt föredragit. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 73/14   14/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,  
2014-02-28. 

 Folkmängd och befolkningsförändringar för Torsås kommun under 2013. 

 Länsstyrelsen i Kalmar län. Beslut 2014-01-09 gällande vattenverksamhet 
på Bergkvara 2:34. 14/KS0043. 

 Fiskevårdsprojekt Bergkvara 2:29, 13/KS0196. 

 Arbetsmarknadens utveckling, januari 2014, 14/KS0021. 

 Ny avfallsplan 2014-2020, 13/KS0097.  
 
 Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade delgivningsärende. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 20   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 74/14   14/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Klimatsamverkan Kalmar län, Klimatdialog, Hultsfred 2014-04-04. 

 Regionförbundet i Kalmar län med flera, - Vad får företag att investera i 
Kalmar län, Kalmar 2014-03-28. 

 Regionförbundet Södra Småland, Kommunal ledningskonferens, Halmstad 
2014-05-27-28. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade kurser och  
     konferenser. 
----- 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 20   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 75/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 

 Personalsituationen, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås. 

 Möte mellan styrelsen i Räddningstjänstförbundet och personalen. 

 Ny räddningsstation i Emmaboda, flyttad till minst 2017. 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Asylboende Möre hotell, 13/KS0182. 

 Besök Tingsryd 2014-03-24. 

 Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2014. 

 Föreningsträff 2014-03-26. 

 Överenskommelse med Garpens Vänner. 13/KS0193 

 Personalinformation 1 – 3 april 2014. 

 Kommunstyrelsens bokslutskommentarer 2013, 12/KS0053 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättad överenskommelse med Garpens Vänner, 
 
att godkänna upprättade bokslutskommentarer för kommunstyrelsen 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 76/14   13/KS0181  
Projekt Priekules kommuns utveckling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Priekules kommuns utvecklingsavdelning frågar om Torsås kommun vill delta i 
projektet ”Priekule kommuns utveckling”. I projektet ingår studiebesök hos 
Torsås kommun och hos Holbæk kommun i Danmark.  
 
Ändamålet är att få veta hur man i dessa kommuner arbetar med lokal 
utvecklingsplanering, utarbetande av projekt, PR, turism, jordbruk och 
kommunal fastighetsförvaltning med mera. 
 
Besök är tänkt att ske under tiden 22 – 25 september 2014. 
 
Priekule kommun önskar ett skriftligt svar senast 2014-03-17. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande Projekt Priekules kommuns utveckling. 
-----  
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AU § 77/14   14/KS0006  
Uppföljning vindkraftsbok, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vindkraftsboken är framtagen i projekt S-VindEl, av eleverna i årskurs 4-6 i 
Bergkvara skola, under läsåret 2005-2006. 
 
Eleverna började studera vindkraft redan år 2000 genom att följa etableringen 
av de båda vindkraftsprojekten ute i Kalmarsund; Utgrunden och Yttre 
Stengrund. Genom fortlöpande kontakter med vindkraftsfolket kunde de följa 
utvecklingen.  
 
Göran S Eriksson som var huvudansvarig för vindkraften då efterhör om 
intresse finns från kommunen att stödja en uppföljning av boken. Tanken är 
att under en dag bjuda in de ungdomar som var med och tog fram boken. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till att stödja uppföljningen av vindkraftsboken, i samband  
     med den dag då ungdomarna ska bjudas in.  
-----  
 
 
 
 
  


