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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-02 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 2014-09-02, 08.00 – 09.30 
      
  
Beslutande Eva-Kristina Berg, C ordförande 
 Marcus Johansson, C 
 Roland Swedestam, S  
 Henrik Nilsson Bokor, S    
 Mona Magnusson, M    
  
  
   
 Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare  
    
     
      
   
   
   
   
    
Utses att justera Marcus Johansson, C     
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2014-09-02     
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson   Paragrafer 226 - 240                        

    
 Ordförande Eva-Kristina Berg    
   ..............................................................................................................     

 Justerande Marcus Johansson        

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

   

  ANSLAG/BEVIS 
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2014-09-24  

    
Förvaringsplats  
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Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 226 - 240  
 
§ 226 Uppföljning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut 
  samt avslutade ärende 2014-08-01 
§ 227 Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande, augusti  
 2014 
§ 228 Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal, juni-juli 2014 
§ 229 Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering, reviderad 
§ 230 Behandling av personuppgifter inom kommunstyrelsens 
 Verksamhetsområde 
§ 231 Policy investeringsbidrag 
§ 232 Yttrande gällande information från Designregion Småland på ett 
 Frukostmöte 
§ 233 Avsluta ärendet intresseanmälan, Designregion Småland 
§ 234 Medborgarförslag – Sotning och brandskyddskontroll 
§ 235 Delgivningsärende 
§ 236 Kurser och konferenser 
§ 237 Kommunledningen informerar 
§ 238 Affischering på kommunens anslagstavlor 
§ 239 Tekniknod 
§ 240 Parkeringsplats vid kommunhusen  
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AU § 226/14 14/KS0077 
Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige       
      
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2014-08-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2014-08-01. 
-----  
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AU § 227/14 14/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under augusti 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Eva-Kristina Berg fattade 
delegationsbeslut gällande grannemedgivande under augusti 2014. 
 

 Tidsbegränsat bygglov för uppställning av två byggbodar, Torsås 4:120. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under augusti 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 228/14 14/KS0008 
Redovisning delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
juni-juli 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef Kent Frost fattade delegationsbeslut gällande 
tecknade avtal under juni-juli 2014. 
 

 Bilservice, A-B-C-leverantör. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att redovisa samtliga antal bilar samt tillhörande 
     avtal till arbetsutskottet 2014-09-16. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande tecknade avtal under 
    juni-juli 2014. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichefen 
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AU § 229/14 14/KS0147 
Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering, revidering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12 § 28 att godkänna och fastställa 
upprättat förslag till riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering. 
 
Förslag föreligger på revidering av riktlinjer för Torsås kommun ärende-
hantering. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa reviderat förslag till riktlinjer gällande Torsås  
     kommuns ärendehantering. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 230/14   14/KS0141 
Behandling av personuppgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde – Personuppgiftslagen PuL 
 
Ärendebeskrivning 
 
Reviderad företeckning över behandling av personuppgifter inom kommun-
styrelsens (systemansvarig) verksamhetsområde – Personuppgiftslagen PuL 
föreligger. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa ändamålet över behandling av personuppgifter inom kommun- 
     styrelsens (systemansvarig) verksamhetsområde – Personuppgiftslagen PuL. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 231/14   14/KS0146 
Policy investeringsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-04-07 § 41 att godkänna upprättad policy för 
investeringsbidrag. 
 
Policy för investeringsbidrag föreligger. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen och bildningschefen att tillsammans samman- 
     ställa ett upplägg gällande investeringsbidrag innefattande att en förvaltning  
     hanterar kommunens samtliga bidrag. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 
Bildningschefen 
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AU § 232/14 
AU § 89/14 14/KS0049 
Designregion Småland      
 
Ärendebeskrivning 
 
Carl-Oscar Karlsson presenterar de resultat som projektet åstadkommit och 
framtida planer.  
 
Den siste februari 2013 avslutades det treåriga projektet Designregion 
Småland. En satsning för ökad samverkan över länsgränserna mellan olika 
kommuner och företag, med fokus på design som tillväxtfaktor. Torsås 
kommun har under projekttiden visat stort intresse av att vilja ingå i 
Designregion Småland. 
 
Nu vill projektet utveckla Designregion Småland att omfatta fler kommuner i 
Jönköpings- Kalmar- och Kronobergs län. En arbetsgrupp ska arbeta vidare 
med att bilda en nätverksförening för att dels tillvarata den erfarenhet som 
byggts upp under projekttiden, men också att behålla och utveckla nätverket 
kring designfrågor i regionen. 
 
Medel har sökts och beviljats från Tillväxtverket och Regionförbunden i 
Småland har ställt sig positiva till att stödja en ettårig förlängning för att skapa 
en stabil plattform i regionen för designfrågor. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-18: 
 
att inhämta yttrande från Torsås Företagscentrum i ärendet innefattande  
     eventuellt deltagande vid ett frukostmöte. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-02 
 
Yttrande föreligger från verksamhetschef Torsås Företagscentrum, Tuulikki 
Åkesson daterad 2014-08-12. 
 
Ärendet har tagits upp med styrelsen för Torsås Företagscentrum samt 
styrgruppen för Tekniknod Sydost Torsås. Eftersom det inte finns så många 
företag inom målgruppen (möbel, inredning, glas etc) i kommunen så bedöms 
intresset att komma på ett frukostmöte i ämnet svalt.  
 
Däremot kommer koordinatorn i Tekniknoden att bevaka eventuellt intresse 
och samarbete med Designregionen för att hitta möjligheter till samverkan. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning, § 232/14,Designregion Småland 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera skrivelsen från Torsås Företagscentrum och överlämna svaret till  
     Designregion Småland. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 233/14 
AU § 208/14   14/KS0049  
Intresseanmälan, Designregion Småland 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nätverksföreningen Designregion Småland startar 2014-09-01. Denna 
regionala satsning vänder sig till de kommuner som vill utveckla det lokala 
näringslivet och kommunens strategiska arbete med design som verktyg. 
Designregion Småland vill fungera som ett stöd i dessa sammanhang och vara 
en plattform för designfrågor i regionen. 
 
Torsås kommun har fått en förfrågan om att medverka i nätverksföreningen 
Designregion Småland. 
 
De kommuner som väljer att gå med i Designregion Småland 2014 och betalar 
30 000 kronor i medlemsavgift i september 2014, då gäller detta även för 2015.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-08-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att medverka i nätverksföreningen Designregion Småland. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-02 
 
Från Gisela Mattisson, Designregion Småland inkom mail daterat 2014-08-26, 
att när tiden för intresseanmälningarna gått ut, konstateras att det inte finns 
tillräckligt många intresserade kommuner för att genomföra bildandet av en 
förening. Därför läggs denna ambition ner. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att noter informationen från Gisela Mattisson, Designregin Småland samt 
 
att avsluta ärendet. 
-----  
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AU § 234/14 
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 2014-03-03: 
 
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. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-09-02 
 
Yttrande föreligger från skorstensfejarmästare i Torsås kommun Jonathan 
Johansson daterad 2014-07-28. 
 
När Räddningstjänstlagen redigeras till Lagen om skydd mot olyckor var 
Myndighetet för samhällsskydd och beredskap (MSB) tydliga med att Sotning 
och Brandskyddskontroll ska vara två helt skilda förrättningar. Tanken bakom 
detta är att kontrollen ska bli så noggrann som möjligt. 
 
Därför jobbas det utefter att båda förrättningarna ska vara så optimalt 
noggrant utförda som möjligt. 
I vissa fall till exempel fritidshus, större objekt, görs sotning och kontroll 
samtidigt. Då arbetar två man, en som utför sotningen och en som utför 
kontrollen. 
 
I permanentboende hus är det svårt att planera in sotning och kontroll 
samtidigt eftersom planeringen blir ”haltande”. I det fall det går så görs det. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 234/14, Medborgarförslag – Sotning och 
brandskyddskontroll 
 
Ett ytterligare stor problem är att en person som ska utföra sotning och 
kontroll samtidigt är att man blir sotig när man sotar. Man ska vistas i alla 
utrymmen i fastigheten där objektet sträcker sig. Det kan vara till exempel 
klädkammare, vardagsrum, finrum och kök.  
Det är omöjligt att på ett smidigt sätt utföra kontrollen på ett bra och 
respektfullt sätt mot fastighetsägaren vid dessa tillfällen.  
Man måste vara ytterst noggrann med att visa hänsyn mot fastighetsägaren och 
absolut inte smutsa ner med sotiga händer och kläder vid en brandskydds-
kontroll. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom skorstensfejarmästare Jonathan Johanssons skrivelse  
     daterad 2014-07-28, 
 
att medborgarförslag – Sotning och brandskyddskontroll härmed anses  
     besvarat. 
-----  
Sändlista 
Komunstyrelsen 
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AU § 235/14   14/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Regionförbundet i Kalmar län, Arbetsmarknadens utveckling juli 2014. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisade delgivnings- 
     ärende.  
----- 
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AU § 236/14   14/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Regionförbundet i Kalmar län med flera, Social sammanhållning – värdet 
av möten, Kalmar 2014-09-25. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Eva-Kristina Berg, C medverkar vid Social sammanhållning –  
     värdet av möten i Kalmar 2014-09-25,  
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisade kurser och 
     konferenser.  
----- 
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AU § 237/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om: 
 

 Asylboende, kostnadställe. 

 Ekonomisystem. 

 Upphandling telefoni. 

 Rekrytering ekonom. 
 
Sekreteraren informerar om: 
 

 Före detta brandstationen. 

 Handläggarstöd. 

 Länsstyrelsen handlingar från informationsmöte 2014-08-27 gällande 
bredband. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att golv i vagnhall i före detta brandstation iordningsställs, 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 238/14   14/KS0006 
Affischering på kommunens anslagstavlor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Eva-Kristina Berg, C efterhör om vad som gäller vid affischering 
på kommunens anslagstavlor när det gäller uppsättning av partierna val-
affischer.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen affischering av partiernas valaffischer får sättas upp på kommunens  
     anslagstavlor. 
-----  
Sändlista  
Partigrupperna (partier som representerar kommunfullmäktige) 
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AU § 238/14   14/KS0006 
Tekniknod 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S efterhör vad som hänt efter mötet 2014-02-05 med 
Emmaboda, Nybro och Kalmar kommun gällande Tekniknod. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att presidierna i Emmaboda, Nybro och Kalmar 
kommun bjuds in till ett möte för ett ställningstagande gällande Tekniknod. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in presidierna i Emmaboda, Nybro och Kalmar kommun till ett möte  
     för ett ställningstagande gällande Tekniknod. 
-----  
Sändlista  
Partiledarna (partier som representerar kommunfullmäktige) 
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AU § 240/14   14/KS0005 
Parkeringsplats vid kommunhusen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-05-20 § 127 att politiker som är på 
kommunhusen för att fullgöra sina politiska uppdrag får inte använda 
besöksparkeringen samt att uppdra åt kommunchefen att se över en utökning 
av parkeringsplatser vid kommunhusen. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att till arbetsutskottet 2014-09-16 redovisar 
kommunchefen ett förslag på en utökning av parkeringsplatserna vid kommun-
husen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen redovisar till arbetsutskottet 2014-09-16 ett förslag på en 
     utökning av parkeringsplatserna vid kommunhusen. 
-----  
Sändlista  
Kommunchefen 
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AU § 241/14   14/KS0001 
Ändring av arbetsutskottets sammanträde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Önskemål finns om att flytta arbetsutskottets sammanträde 2014-10-21 till 
2014-10-22 klockan 13.00. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att flytta arbetsutskottets sammanträde 2014-10-21 till 2014-10-22 klockan 
     13.00. 
----- 
 
 


