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Jan Allan ska spela med Unit.
ARKIVFOTO: ANDERS JOHANSSON

Legendarisk
trumpetare
till Torsås
Legendariske trumpetaren
och kompositören Jan
Allan, 84, kommer tillbaka
till Torsås för en konsert
i Folkets hus onsdag den
17 oktober.

Anneli Eriksson, Kerstin Petersson och Lars-Johan Bastås i projektet 4 Ess där Torsås kommun deltar för att få ner sjukfrånvaron.
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Projekt ska leda till
färre sjukskrivningar
● Torsås, tillsammans med Ljungby och Vimmerby,

%

ingår i ett projekt för att förebygga ohälsa och minska
sjukfrånvaron bland kommunanställda.
TORSÅS. I projektet finns
sex utbildningsblock där
Arbetsmiljöverket
har
varit med i planering och
upplägg. På onsdagen
genomfördes det fjärde
blocket i Torsås.
– Idén till alltsammans
fick
Försäkringskassan
2016. Vi hade märkt höga
sjuktal speciellt bland
kommunanställda kvinnor jämfört med andra
branscher, säger projektledaren och försäkringskassans Kerstin Petersson.

Torsås hoppade på tåget
eftersom sjuktalen varit
höga under många år.
Målet är bättre samverkan och att se ohälsa i

ett tidigare skede.
Främst är det psykisk
ohälsa och diffus smärtproblematik som förorsakar sjukskrivningarna.
– Vi har kommit en bit
på väg och sjukskrivningarna bland våra cirka 700
anställda ligger nu på lite
drygt 6 procent. Korttidssjukfrånvaron är under
3 procent så vi är på väg åt
rätt håll, säger kommunens personalchef Anneli
Ekström.

Hon tycker att arbetslagsträning är en viktig del i
det förebyggande arbetet,
att både chefer och personal kan hjälpas åt för att
förhindra ohälsa.
Alla kommunens chefer

har obligatorisk närvaro i
projektet,
men
också
nyckelfigurer i sjukskrivningar och rehabiliteringsarbetet.
Projektet kallas 4 Ess.
Det står för Smart samverkan i Småland sydost.

Nu i höst genomförs bland
annat föreläsningar med
organisationspsykolog
Lars-Johan Bastås. På
onsdagen handlade det
om ”det svåra samtalet”
när ohälsa misstänks eller
upptäcks.
– Vi genomför också en
strukturell funktion kallad Ortsgrupp. Gruppen
sätts samman av representanter för kommunen,
hälso- och sjukvården och

FAKTA

4 Ess

försäkringskassa. Fokus
ligger på utveckling av
gemensamma samarbetsrutiner för berörda parter
i rehabiliteringsarbetet,
säger Kerstin Petersson.

Anneli Ekström säger att
projektets delar följs upp
och att utvärderingar ska
genomföras.
– Det känns som att vi
har kommit en bra bit på
väg och att vi nu har en
gemensam strategi för att
ta itu med problemen.
Projektet avslutas under
2019.
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I projektet samverkar
Försäkringskassan,
Arbetsmiljöverket, Region
Kronoberg, landstinget i
Kalmar län, Torsås, Vimmerby och Ljungby kommuner tillsammans med
Europeiska socialfonden.
Projektet använder delar
av metoden Hållbar rehabilitering, för att utveckla
ett strukturerat arbetssätt
som är så individnära
som möjligt och utgår
från den kontext där
individen är i sin arbetsvardag.
Målet är att metodiken
som utvecklas löpande
implementeras i ordinarie
verksamhet och det nya
arbetssättet fortsätter när
projektet avslutas.

Fastighetsägare kan få höga böter för brister
Bygg- och miljönämnden
har beslutat ansöka om
utdömande av vite på hela
107 000 kronor mot en
fastighetsägare.
TORSÅS. Ärendet handlar

om bristande skötsel av en
byggnad på en fastighet i
kommunen. Tvisten har
pågått under ett par år.
En lång lista med brister
har sammanställts. Det
handlar bland annat om

fuktskador, risk för brandsäkerhet, elektriska installationer och bjälklagsisolering.
Enligt nämnden är bristerna också avvikelser
från de tekniska krav som

ställs på en byggnad enligt
plan- och bygglagen.
På försommaren fick
fastighetsägaren
åtta
veckor på sig att åtgärda
problemen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

har inte fått in några intyg
eller protokoll som visar
att åtgärderna är utförda
och därför ansöker man
om ett vite på hela 107 000
kronor ska utdömas.
LEIF PETTERSSON

TORSÅS. Den här gången
spelar han tillsammans
med Unit från Musik i
Blekinge. Där ingår Niclas
Höglind, gitarr, Kristofer
Johansson, trummor och
Jonas Castell, bas.
– Sångerskan Ann Milesson kommer också att
gästa på några nummer,
säger Niclas Höglind.
Jan Allans karriär började redan i mitten på
1950-talet i Carl-Henrik
Nordins orkester. Han har
spelat med många kända
musiker, exempelvis Lars
Gullin, Arne Domnérus,
Georg Riedel, Bengt Hallberg och Jan Johansson.
LEIF PETTERSSON

150
Ett nytt avtal om anläggningsarrende föreslås
undertecknas mellan
kommunen och Telia.
Det handlar om ett cirka
150 kvadratmeter stort
område på fastigheten
Bergkvara 2:33. Där vill
Telia bygga en ny anläggning för radio- och telekommunikation.
En grundförutsättning
är förstås att silobyggnaden inte rivs innan
Telia har hunnit bygga
den nya anläggningen.
Ett 25-årigt avtal föreslås.

SD vill ha fria
trygghetslarm
för de äldre
TORSÅS. När kommunstyrelsens arbetsutskott
diskuterade socialnämndens taxor för 2019 lämnade Janita Kirchberg (SD)
in en protokollsanteckning.
SD anser att trygghetslarm till äldre ska vara
kostnadsfria. När medicinskåp ska sättas upp, på
grund av hemsjukvård,
vill partiet istället för avgift att det erläggs en deposition eftersom skåpet
är till utlåning.

