
Viktigt med rätt kopplade stuprörTorsås kommun i ett 
större sammanhang

Omvärlden och konjunkturen kommer även 
fortsättningsvis att ha stor betydelse för kom-
munens förutsättningar, men det blir även alltmer 
angeläget att rikta fokus mot kommunens egna 
strukturella utmaningar med avseende på demo-
grafisk utveckling, kärnverksamhetens utveckling 
samt en kommunutveckling med stora investerings-
behov. Detta är en resa som redan påbörjats men 
där vi har en bra bit kvar att vandra. Kommunen 
arbetar med ett antal viktiga parametrar för att 
möjliggöra och förbättra förutsättningarna för att 
kunna hantera de framtida utmaningarna utifrån 
ett hållbart förhållningssätt.

Den demografiska utvecklingen är en av de 
viktigaste förutsättningarna för att planera och 
genomföra kommunal utveckling. Torsås växer 
om än svagare i jämförelse med det regionala 
perspektivet. Vi har en klar utmaning som jag ser 
att Torsås kommun tar sig an på ett förtroende-
givande, engagerat och välorienterat sätt.

Bostadsförsörjning är fortsatt en viktig fråga 
som engagerar den kommunala organisationen i 
allra högsta grad. Vi behöver skapa förutsättningar 
för att få igång flyttkedjor inom kommunen, en 
sak som oftast sker genom att tillföra beståndet 
nya boendemöjligheter. Arbetet för fler bostäder i 
kommunen sker brett i allt från översiktsplanering 
och bostadsförsörjningsprogram till tomtförsälj-
ning och nya samarbeten med näringsliv och övriga 
intressenter. Vidare så är fiberfrågan fortsatt hög-
aktuell och kommunen arbetar med full kraft att 
säkra den fastslagna plan vi har om en fullständig 
utbyggnad av fiberinfrastruktur inom kommunen.

I tydligt kommunal utvecklingsfokus började 
både näringslivsutvecklare och folkhälsosam- 
ordnare sina arbeten under oktober månad vilket 

ger en god start på den fortsatta ut-
vecklingen under 2018.

Med dessa korta ordalag vill jag önska 
hela Torsås kommun en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År.

Håkan Petersson 
Kommunchef, Torsås kommun

I Torsås kommun är det inte tillåtet att leda sitt 
dagvatten (regn- och smältvatten) till avloppsnätet.

Vid kraftigt regn klarar avloppsnätet och renings- 
verket inte av att ta emot allt vatten och orenat 
avloppsvatten hamnar då i vattendrag eller i havet. 
Felkopplat dagvatten ökar även risken för källaröver-
svämningar. Detta orsakar stora kostnader för kom-
munen som du i slutänden får betala på VA-fakturan.

Dagvatten kan ofta tas om hand på den egna tomten, exempelvis i gräs-
mattan, genom ledning till stenkista eller uppsamling i tunna. I vissa områden 
finns det ett utbyggt kommunalt dagvattennät som fastigheter kan ansluta till.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till så att dagvattnet är rätt kopplat. 
Om du misstänker att din fastighet har stuprör eller utvändiga brunnar som 
är kopplade till avloppsnätet finns råd och tips på kommunens hemsida.

Råd till dig som konsument
Du som är invånare i Torsås kommun har möjlighet att få kostnadsfri 
konsumentrådgivning genom att kontakta konsumentrådgivaren på 
Konsument Ljungby. Där får du råd om dina rättigheter och skyldig-
heter som konsument och vägledning i konsumentfrågor.

Du når dina konsumentrådgivare på telefon 
0771-215 216 eller på e-post konsument@
ljungby.se. Telefontider är måndagar och tors-
dagar mellan klockan 10.00–13.00. Konsument 
Ljungby är ett samarbete mellan olika kom-
muner för gemensam konsumentrådgivning.

Läs mer på www.torsas.se/konsumentradgivning.aspx.
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Under många år har kommunens 
miljöavdelning arbetat för att fler 
bristfälliga enskilda avlopp ska åtgärdas 
för att klara dagens ställda miljö- och 
hälsokrav. Bygg- och miljönämnden 
har därför tagit ett nytt beslut gällande 
ärendegången för enskilda avlopp.

Beslutet innebär att:
• Förbud sänds ut till respektive fastig-

hetsägare med bristfälligt avlopp.
• Förbudet gäller utsläpp av ej tillräckligt 

renat avloppsvatten.
• Förbudstiden är 18 månader efter 

beslutet vunnit laga kraft.
• Inom förbudstiden bör det bristfälliga 

avloppet åtgärdas eller sluta nyttjas.
• Att förbudet är kopplat till vite vid 

överträdelse på 60 000 kronor.

Från den 1 december 2017 ändras ärende-
gången. Nämndens beslut innebär ingen 
förändring i åtgärdstiden för fastighetsäga-
ren. Genom att förbud går ut på en gång, 
blir kravet och tiden som gäller tydligare.

Har ni frågor om enskilda avlopp är du 
välkomna att kontakta miljöavdelningen.

Ändrad ärendegång för enskilda avlopp

I förra numret berättade vi om vår 
kompetenta resurs Roger Borén och 
hans arbete med behandling vid miss-
bruk och kriminalitet. Det är glädjande 
att informationen och resultatet av 
hans arbete fått spridning även utanför 
kommungränsen och att andra kom-
muner nu vill komma på studiebesök 
för att ta del av Torsåsmodellen.

Kommunens öppenvård ”Spiran” har 
haft besök av Lunds kommun och visat 
upp hur vi bedriver behandling enligt 
tolvstegsmodellen. I juni var vi hos dem och 

Digitaliseringen fortsätter

Socialförvaltningen digitaliserar ytter-
ligare trygghetstjänster under 2018. Dessa 
ingår i den långsiktiga planeringen för 
utveckling av våra verksamhetssystem.

Syftet är att kvalitetssäkra samt att säker-
ställa insatser och kommunikation mellan 
olika parter. Nu har turen kommit till IFO 
(Individ- och familjeomsorg).

• Ekonomiskt bistånd Visa – Klienter 
kan följa sitt ärende från ansökan till 
beräkning, beslut och utbetalning. Här 
kan även handläggare välja att publicera 
utvalda journalanteckningar och låta 
klienter ändra vissa personuppgifter 
såsom telefonnummer.

• Ekonomiskt bistånd Ansökan – Ger 
sökande möjlighet att ansöka om eko-
nomiskt bistånd digitalt. Om det finns 
en medsökande måste även denne god-
känna ansökan innan den kan skickas in 
till kommunen/verksamhetssystemet.

• SMS och e-postnotifiering – Medborg-
aren som har tillgång till medborgar-
tjänsten ”Ekonomiskt bistånd Visa” 
kan med detta tillval få en notifiering 
om att något nytt har hänt.

• Meddelande IFO – Med denna 
medborgartjänst kan klient och hand-
läggare kommunicera på ett säkert sätt.

Webbaserade utbildningar

Socialförvaltningen kommer under 2018 
att erbjuda omsorgspersonal webbutbild-
ning i bland annat dokumentation, sekre-
tess, tystnadsplikt och Lex Sarah.

Personal som arbetar inom socialtjänsten 
får veta saker om människorna de möter 
i sitt arbete. Mycket av det de får veta är 
uppgifter som är belagda med sekretess.

Dokumentation ska enligt socialtjänst-
lagen (SoL) ske både under handläggning 
och under genomförandet av beslut om 
stödinsatser, vård och behandling. Den har 
stor betydelse för den enskilda individen 
och för verksamheten. Dokumentation ut-
gör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn.

fick en inblick i hur de bedriver ungdomsvård. 
”Spiran” har dessutom blivit godkända 

som praktikansvariga för Val-Bo Utbildning 
och har idag två praktikanter från 
Emmaboda respektive Kalmar kommun. 
De genomför en del av sin utbildning i 
”skarpt läge” vilket innebär att de deltar i 
vissa moment av ”Spirans” behandling för 
att på så vis lära sig yrket som behandlare.

Vi är tacksamma för att både få vara en 
del av utvecklingen av tolvstegsbehand-
lingen i Kalmar län samt att få utbyta 
erfarenheter med Lunds öppenvård och 
förhoppningsvis så leder detta till ett nära 
samarbete mellan alla berörda kommuner.

Lyckad behandlingssatsning i Torsås

Roger Borén arbetar med kommunens öppenvård ”Spiran”.

Ansök om bygglov
via webben
Gå till mittbygge.se



Julens tävlingar

Tävling 1 - Bokgran: Gissa hur 
många böcker som gömmer sig i biblio-
tekets bokgran och var med i utlott-
ningen av ett bokpaket!

Tävling 2 - Julbingo: Läs med glit-
ter i håret, under julgranen eller med 
en kopp glögg i handen och var med 
i bibliotekets Julbingo! Det finns en 
bingobricka för barn och unga samt en 
bricka anpassad för vuxna. Tävla under 
december månad och vinn fina priser.

Biblioteket tipsar

Några tillskott i tidskriftssortimen-
tet 2018 är Lantliv, Ottobre, Min häst 
och Goal Junior. Du kan låna hem alla 
tidskrifter förutom senaste numret.

Appen Biblio gör det lätt att lyssna 
på e-ljudböcker. Ladda ner e-ljud-
boksappen Biblio för att få tillgång till 
bibliotekets e-ljudböcker.

Månadens konstnär i januari är foto-
grafen och Torsåsbon Johan Karlsson. 
Med utställningen vill Johan visa Torsås 
kommuns vackra kustpärlor.

Till sist vill vi tacka alla fantastiska 
föreningar för allt arbete ni gör för 
kommunens invånare och besökare och 
för ett gott samarbete under året!

Läslyftet stimulerar barns språkutveckling

Håll utkik efter vårens aktiviteter och 
evenemang som kommer presenteras 
i januari. Kom in till oss på biblioteket 
eller hitta programmet på vår hemsida 
bibliotek.torsas.se. Här följer ett litet 
urval av vad som väntar i vår.

Lördagen den 20 januari Släktforsk-
ningens dag. Släktforskarhjälp, språk- 

Vad händer i vår?

Julöppet på Torsås bibliotek

23 december stängt
27-28 december kl. 10.00–19.00
29 december kl. 10.00–17.00
30 december stängt
2 januari kl. 11.00–17.00
3-4 januari kl. 10.00–19.00
5 januari kl. 10.00–15.00

God Helg och Gott Nytt kultur- och fritidsår!

Kulturskolans elever imponerar!

Kulturskolans tredje terminsavslutning sedan starten hösten 2016. Här ser vi verksamhetsansvarig Ann 
Milesson tillsammans med duktiga elever.

caféer, slöjdcaféer med mera.
Lördagen den 3 februari Martin Ibohm 

spelar föreställningen ”Nallefabriken”.
Lördagen den 3 mars firar vi att Mulle 

Meck fyller 25 år.
Onsdagen den 28 mars får biblioteket 

besök av Sagofén Isadora som ger oss  
”Babyspace” en föreställning som troll-
binder bebisar i åldrarna 0-11 månader.

Våra förskolor har nyligen startat upp 
Läslyftet som syftar till att utmana och 
stimulera barns språk-, läs- och skriv-
utveckling samt att ta tillvara barnens 
intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Första delen handlar om hur förskolan 
kan samarbeta med hemmen kring barns 
skriftspråksutveckling. Och hur informa-
tion från vårdnadshavare om barns upp-
levelser av skriftspråket kan användas vid 
planering av verksamheten.

Andra delen som drar igång i början av 
nästa termin berör forskning och teorier 
om barns behov av att själva gestalta och 
skapa berättelser för att utveckla sitt språk. 

–Vi har haft utvecklande stunder tillsam-
mans med förskolepersonalen. Vi har fått 
en fin start på läslyftet, och nu hoppas vi 
kunna fortsätta i samma positiva andra, sä-
ger Cecilia Martinsson och Agneta Warme 
som är handledare för läslyftet.

Projektet kommer löpa ända fram till 
slutet av vårterminen 2018.

Projekt Bergkvara

Förskolan i Bergkvara har länge varit 
trångbodd, så behovet av fler och 
mer anpassade lokaler för förskolan 
är stort, även skolmatsalen har länge 
varit i behov av renovering.

Just nu pågår projektering för en ny för-
skola i närheten av skolan i Bergkvara, och 
även en ny matsal med tillagningskök finns 
i planerna och nu börjar 
det dra ihop sig till färdiga 
förfrågningsunderlag.



Torsås kommun, Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, telefon: 0486-331 00, e-post: info@torsas.se.
Ansvarig utgivare: Håkan Petersson. Redaktör: Johan Blomqvist. Foto: Lena Skotheim, Ida Gratte, Johan Blomqvist
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”Sahara” – ett aktivitetsområde för alla
Grönområdet ”Sahara” som ligger 
mitt i Torsås är på gång att utvecklas 
till ett attraktivt, tryggt och inbjudande 
område för kommunens alla invånare.

Syftet med satsningen är att skapa 
ett område som är tilltalande för både 
boende och besökare och som inbjuder 

till möten och aktiviteter. Utöver en 
friidrottsanläggning kommer området att 
planeras och anpassas efter de behov som 
framkommer i dialog med skolans personal 
och elever, fastighetsägare, företagare, 
boende i området samt föreningar.

Projektet delfinansieras av Boverket som 
beviljat oss ett bidrag på två miljoner kronor.

Tips från räddningstjänsten

• Släck alltid ljusen innan de har hunnit 
brinna ner av sig självt.

• Lämna aldrig tända ljus. De kan 
antända gardiner, ljusdekorationer, 
bordsskivor och annat.

• När du blåser ut, så kan delar av veken 
lossna. Håll alltid handen bakom lågan 
när du blåser.

• Riskera aldrig att somna ifrån någon 
form av tända ljus.

• Låt inte barn och ungdomar hantera 
ljus på egen hand.

• Husdjur ska helst inte vara i ett rum 
med tända ljus.

Levande ljus
• Det är viktigt att ljuset och ljusstaken 

har samma dimension.
• Ljusstaken ska tåla värme och vara stabil.
• Placera ljuset säkert, där ingen gardin 

eller något annat brännbart kan nå det.
• Ta bort alla föremål som lätt kan ta eld. 
• Ett ljus ska inte stå där det är dragigt.
• För många ljus tillsammans kan på-

verka varandra och flamma upp.
• Ljusmassan kan flamma upp om den 

blir för varm.
• Andra värmekällor kan göra så att 

ljusen omformas och börjar brinna 
okontrollerat.

God jul & Gott nytt år!

Fiberutbyggnad på landsbygden
i gång med utbyggnaden på landsbygden. 
Just nu förbereds för fiber i Kvilla, Slätafly 
och Ryd genom läggning av rör med plats 
för kablar. Samtidigt arbetar vi med att 
detaljprojektera alla områden, skriva mark-
avtal, söka tillstånd och bygglov med mera. 
Marknaden för digitala tjänster som kräver 
snabbt bredband växer snabbt och därför 
är fiberutbyggnaden en viktig förutsättning 
för Torsås kommuns fortsatta utveckling.

Just nu pågår ett intensivt arbete med 
att komma igång med fiberutbyggnaden 
på landsbygden utanför våra tätorter.

Vi har tecknat en avsiktsförklaring med 
företaget IP-Only kring fiberutbyggnad 
till alla på landsbygden i Torsås kommun. 
Telia byggde ut fiber i tätorterna Söderåkra, 
Torsås och Bergkvara för några år sedan 
och nu arbetar vi intensivt med att komma 

Mer om lyktor och värmeljus
• Ljuslyktor ska ha ventilation. Annars 

kan det bildas brännbara gaser.
• Vid överhettning kan ljuslyktor spricka 

och gå sönder.
• Använd inte blockljus i lyktor för värme-

ljus. De kan smälta så att brinnande 
ljusmassa rinner ut.

• Överkanten på värmeljuset ska vara i 
jämnhöjd med ljusstakens överkant.

• Ställ aldrig värmeljus tätt ihop. De kan 
överhettas och börja brinna.

Sist men inte minst, glöm inte att kolla din 
brandvarnare! Läs mer på DinSäkerhet.se.

Ny näringslivsutvecklare
Vårt avtal med Torsås företagscentrum 
upphör vid årsskiftet och istället kommer vi 
att sköta mycket av arbetet på egen hand. 
Därför har vi inrättat en ny tjänst: Närings-
livsutvecklare. Anna-Kristina van Craen 
är den som fått uppdraget 
som näringslivsutvecklare 
och leda arbetet, samordna 
samt vara länken mellan 
kommun och näringsliv.

Ny folkhälsosamordnare
Sedan några veckor tillbaka så arbetar 
Lisa Hansson som folkhälsosamordnare i 
Torsås kommun. En tjänst som vi inte haft 
på några år. Folkhälsoarbetet har stor be-
tydelse för samhällsutvecklingen så därför 
känns det extra bra att vi 
har återinfört denna tjänst. 
Lisa delar arbetstiden mel-
lan Torsås och Emmaboda 
på 50 procent vardera.


