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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2015-04-29, 16.00 – 18.30    
      
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Susanne Johansson, S 
 Lena Gustafsson, V 
 Mona Magnusson, M   
 Johan Petersson, FP    
 Linda Eriksson, C tjänstgörande ersättare för Sten Bondesson, C 
 Marcus Johansson, C     
 Christofer Johansson, C    
 Nicklas Thorlin, SD tjänstgörande ersättare för Martin Kirchberg, SD 
 Kent Freij, SD 
    
  
  
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
   
    
   
Utses att justera Johan Petersson, FP    
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2015-04-30 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 121 - 139 

    
 Ordförande Henrik Nilsson Bokor  
   ..............................................................................................................     

 Justerande Johan Petersson 
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Förvaringsplats  
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Kommunledningskontoret 
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Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare 121 - 139  

Per Olov Vickius, SD ej tjänstgörande ersättare 121 – 139 

Kent Frost, ekonomichef 121 – 122 

Håkan Petersson, bildningschef 123 

Annika Placido, socialchef 123 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 121 - 139 
 
§ 121 Information om programmet Hypergene 
§ 122 Månadsuppföljning mars 2015, bildningsnämnden, socialnämnden  
§ 123 Central resursfördelningsmodell 2016 
§ 124 Internkontrollplan 2015, kommunstyrelsen  
§ 125 Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under 
 mars 2015 
§ 126 Kommunägda fastigheter utmed Kalmarsundskusten där 
 vattenområdet ingår 
§ 127 Medborgarförslag - Enhetliga kläder i Torsås kommun 
§ 128 Årsredovisning 2014, Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 129 Revisionsrapport - Granskning av flyktingmottagandet 
§ 130 Revisionsrapport - Uppföljning av granskning av biståndshandläggare 
 inom äldreomsorgen 
§ 131 Förtydligande tillägg, Avtal om övertagande av hälso- och 
 sjukvårdinsatser i ordinärt boende mellan Landstinget och 
 kommunerna Kalmar län 
§ 132 Reglering avseende anslutningsavgift vid försäljning av fastigheter 
 inom VA-kollektivet 
§ 133 Åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 
§ 134 Syskonen Johanssons Stipendiefond 
§ 135 Delgivning, återrapportering av statsbidrag, LOV 
§ 136 Samverkansöverenskommelse kring personer med psykiska 
 Funktionsnedsättningar 
§ 137 Kommunledningen informerar 
§ 138 Anmälan arbetsutskottet 2015-04-14, personalutskottet 2015-04-21 
§ 139 Ansökan om medfinansiering till stöd för butiker på landsbygden 
 

   
 
 
 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 28   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-04-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 121/15 
AU § 90/15  15/KS0024 
Presentation av programmet Hypergene 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår eftersom datatekniken fungerade inte. 
-----  
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KS § 122/15   15/KS0010  
Månadsuppföljning mars 2015, socialnämnden och 
bildningsnämnden 

 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar att nämndens verksamhet har per 
mars månad (en fjärdedel av året 2015) förbrukat 25 procent av fördelade 
budgetmedel vilket pekar på en prognos att hålla budget i balans över helår. 

 
Socialchef Annika Placido överlämnar en handlingsplan för budget i balans 
2015 – 2017 samt  redovisar ett förslag på minskad personaltäthet på särskilt 
boende, minskad sysselsättningsgrad inom hemtjänsten samt om bemanning 
inom  träffpunkten och sjuksköterskorna.  
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att socialnämnden inkommer med ett beslut på upprättad handlingsplan till 
     arbetsutskottet 2015-05-19 samt  upprättar en tertialrapport med helårs-   
     prognos som ska redovisas i kommunfullmäktige, 
 
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av socialnämndens och 
     bildningsnämndens budget mars 2015. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
Arbetsutskottet 
Kommunfullmäktige  
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KS § 123/15 
AU § 108/15 
AU § 46/15   15/KS0064 
Central resursfördelningsmodell 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 

Bildningsnämnden 
 

 Grundbelopp per barn/år, fast andel 30 procent, rörlig andel 70 procent 
(ramjustering), exklusive lokalkostnader, skolskjutsar samt interkommunala 
avgifter. 

 Grundbelopp förskola 100 tkr, grundskola 50 tkr och särskola 150 tkr. 

 Avstämningstider grundskola 15/2 och 15/9. 

 Avstämningstider förskola 1/4 och 1/11. 

 Finansförvaltningen, buffertbehov 2 mkr. 
 

Socialnämnden 
 

 Timkostnad 410 kronor (ramjustering inklusive områdeschef 16 kr samt 
lokal 1 krona). 

 Ramjustering timkostnad 393 kronor. 

 Avstämningstider 31/8 och 31/12. 

 Finansförvaltningen, buffertbehov 2 mkr. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-24: 
 
att notera redovisningen gällande central resursfördelningsmodell för 
     bildningsnämnden och socialnämnden.  
 

Arbetsutskottets behandling 2015-04-14 
 
Socialnämnden beslutar 2015-03-19 § 40 att budgetramjustering genomförs 
med hänsyn till volymförändringar inom hemtjänsten enligt följande: 

 Avstämning sker vid delårs- samt årsbokslut. 

 Justering genomförs med rörlig del i timkostnaden, för närvarande 393 
kronor per timme. 

 
Ekonomichef Kent Frost och ledamöterna diskuterar upplägget för en resurs-
fördelningsmodell. 

Fortsättning    
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Fortsättning § 123/15, Central resursfördelningsmodell 2016  
 
Arbetsutskottet beslutar 2015-04-14: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att upprätta förslag på resursfördelningsmodell 
     för socialnämnden och bildningsnämnden. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-04-29 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar två förslag på en resursfördelningsmodell, 
en utifrån socialnämndens och bildningsnämndens förslag samt ett eget 
förslag.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att redovisat material överlämnas till budgetberedningen 2015-05-12. 
-----  
Sändslista 
Budgetberedningen  
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KS § 124/15 
AU § 109/15 15/KS0096    
Internkontrollplan 2015, kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar förslag på internkontrollplan 2015 för 
kommunstyrelsen.   
 
Uppföljning av: 
 

 Regler vid representation följs. 

 Upprättade avtal följs. 

 Tankning av bilar med kommunens bensinkort. 

 Ansökan om statsbidrag. 

 Personuppgiftslagen (PUL) följs. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-04-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättad internkontrollplan 2015 för kommun- 
     styrelsen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna och fastställa upprättad internkontrollplan 2015 för kommun- 
     styrelsen. 
-----  
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KS § 125/15 
AU § 112/15 15/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under mars 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under mars 2015. 
 

 Tillbyggnad bostadshus, Hackspetten 1, Bergkvara. 

 Uppförande av stall, Torsås 4:120. 

 Nybyggnad transformatorkiosk, Bergkvara 2:59. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-04-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under mars 2015. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under mars 2015. 
-----   
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KS § 126/15 
AU § 115/15   15/KS0095 
Kommunägda fastigheter utmed Kalmarsundskusten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunägda fastigheter utmed Kalmarsundskusten och där vattenområden 
ingår är följande: 
 

 Bergkvara 2:1 

 Bergkvara 2:33 

 Bergkvara 2:40 

 Ragnabo 3:28 

 Ragnabo s:1. I denna samfällighet äger Ragnabo 2:33 andel med 1,389 
procent. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått in en anmälan om att ålfiske bedrivs på 
kommunens vatten i Bergkvara, runt Kårö – halva badudden. 
 
Gällande fiskerätten är det upp till den som har fiskerätten att bestämma vem 
och hur man får fiska. Hur man får fiska är en sanning med modifikation för 
fisket måste bedrivas inom gällande lagar och regler för svenskt fiske men 
fiskerättsinnehavaren kan alltså bestämma inom lagens ramar och också sätta 
egna regler med samma princip det vill säga att det måste vara lagliga. 
 
Tillåter man en person bör andra med gällande ålfisketillstånd också få fiska. 
Att få nyttja någon annans fiskerätt brukar normalt sätt ske genom arrende. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-28 § 49 att avstå från att arrendera ut mark 
som är lämpliga för jakt till privatpersoner. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-04-14: 
 
att komplettera kommunstyrelsens beslut 2012-02-28 § 49 med att det gäller 
     även fiske i kommunens vatten. 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att arrendera ut mark och vatten, som är lämpliga för jakt och 
     fiske till privatpersoner.  
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avstå från att arrendera ut mark och vatten, som är lämpliga för jakt och 
     fiske till privatpersoner.  
-----  
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KS § 127/15 
AU § 116/15 
KF § 28/15   15/KS0088 
Medborgarförslag – Enhetliga kläder i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anita Petersson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun inför 
enhetliga kläder för hela kommunens personal och elever. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Enhetliga kläder i Torsås kommun till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-04-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att där lag och avtal kräver för verksamheten finns enhetliga arbetskläder, 
     varvid medborgarförslaget – Enhetliga kläder i Torsås kommun avslås, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att där lag och avtal kräver för verksamheten finns enhetliga arbetskläder, 
     varvid medborgarförslaget – Enhetliga kläder i Torsås kommun avslås, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 128/15 
AU § 121/15   14/KS0135 
Årsredovisning 2014, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning, granskning av årsredovisning och revisionsberättelse för 2014 
föreligger från Samordningsförbundet i Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Revisonen bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av 
verksamhet, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
 
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, den 
finansiella måluppfyllelsen är god samt att årsredovisningen i allt väsentligt 
uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god 
redovisningssed. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-04-14 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2014 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 
     2014 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 129/15 
AU § 122/15 
AU § 14/15 14/KS0211 
Revisionsrapport – Granskning av flyktingmottagandet 
 
Ärendebeskrivning 
 
De förtroendevalda revisorerna i Torsås kommun har gett PwC i uppdrag att 
granska insatser till asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. 
 
Revisorerna bedömer att socialnämnden inte i alla delar bedriver en 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för personer som 
är asylsökande och nyanlända med upphållstillstånd. Bedömningen grundas på 
att mottagandet av ensamkommande barn inte är uppbyggt på ett helt 
ändamålsenligt sätt. 
 
Revisorerna bedömer att bildningsnämnden i stort bedriver en ändamålsenlig 
och ekonomiskt tillfredställande verksamhet för personer som är asylsökande 
och nyanlända med upphållstillstånd, men anser att det finns förbättrings-
områden. 
 
Revisionsrapport – Granskning av flyktingmottandet daterat november 2014 
föreligger. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S, Martin Kirchberg, SD och Christofter Johansson, C 
yrkar att svar på revisionsrapporten inhämtas från bildningsnämnden och 
socialnämnden. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat 
bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av flyktingmottagandet, 
 
att inhämta svar på revisionsrapporten från bildningsnämnden och social- 
     nämnden. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 129/15, Revisionsrapport – Granskning av 
flyktingmottagandet 
 
Arbetsutskottets behandling 2015-04-14 
 
Socialnämnden beslutar 2015-03-19 § 44 att godkänna förvaltningens svar på 
revisionsrapport angående flyktingmottagande i Torsås kommun. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17 § 35 att godkänna förvaltningens svar 
på revisionsrapport angående flyktingmottagande i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-04-14 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av flyktingmottagandet, 
 
att notera socialnämndens och bildningsnämndens svar, på revisionsrapporten.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av flyktingmottagandet, 
 
att notera socialnämndens och bildningsnämndens svar, på revisionsrapporten.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 130/15 
AU § 123/15 
AU § 31/15 15/KS0027 
Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av bistånds-
handläggare inom äldreomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
 
De förtroendevalda revisorerna i Torsås kommun har gett PwC i uppdrag att 
genomföra uppföljning av tidigare genomförd granskning avseende 
biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna beslutade revisionsplanen. 
 
Av rapporten framgår att socialnämnden vidtagit vissa åtgärder, men att 
allvarliga brister kvarstår i handläggning och dokumentation. I bifogad rapport 
redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. 
 
Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av biståndshandläggning inom 
äldreomsorgen föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-03: 
 
att notera revisionsrapport – Uppföljning av granskning av bistånds- 
     handläggning inom äldreomsorgen, 
 
att inhämta svar på revisionsrapporten, från socialnämnden. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-04-14 
 
Socialnämnden beslutar 2015-03-19 §§ 43 att godkänna förvaltningens svar på 
revisionsrapport angående uppföljning av granskning av biståndshandläggare 
inom äldreomsorgen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-04-14 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Uppföljning av granskning av bistånds- 
     handläggare inom äldreomsorgen. 
 
att notera socialnämndens svar, på revisionsrapporten.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 130, Revisionsrapport – Uppföljning av 
granskning av biståndshandläggare inom äldreomsorgen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Uppföljning av granskning av bistånds- 
     handläggare inom äldreomsorgen. 
 
att notera socialnämndens svar, på revisionsrapporten.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 131/15 
AU § 124/15 15/KS0108 
Förtydligande tillägg, Avtal om övertagande av hälso- och sjuk- 
vårdsinsatser i ordinärt boende mellan Landstinget och 
kommunerna i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansvar för hemsjukvården i ordinärt boende överförs från Landstinget till 
kommunerna i Kalmar län 2008-01-01.  
 
Hemsjukvårdsavtalet utvärderas 2010 och utvärderingen resulteras i en rapport 
maj 2011. I utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade förbättrings-
områden och förslag till förbättringar.  
 
Primärkommunala nämnden (PKN) och Landstingsstyrelsen i Kalmar län ger 
Regionförbundet och Landstingsdirektörens stab i uppdrag att starta ett 
gemensamt och fördjupat utredningsarbete inom identifierade områden. Detta 
resulteras i ”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 
hemsjukvårdsavtalet” 2013-10-24.  
 
Därefter bildas ”Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård” och nya överläggningar samt ett uppdrag för 
Länsgemensam ledning i samverkan att under hösten 2014 samla in, analysera 
och följa upp avvikelser kopplade till hemsjukvårdsavtalet. I uppdraget ingår 
även att vid årsskiftet 2014/2015 redovisa uppföljning av avvikelser mellan 
huvudmännen. Resultatet redovisas i ”Rapport Analys av avvikelser inom 
hemsjukvården Kalmar län daterad 2014-12-19. 

 
Socialnämnden beslutar 2015-03-19 § 36 att föreslå kommunfullmäktige: 
 
att godkänna Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 
hemsjukvårdsavtalet daterad 2013-10-24 samt Rapport Analys avvikelser inom 
hemsjukvården i Kalmar län daterad 2014-12-09, 
 
att godkänna och underteckna upprättat förslag till Förtydligande tillägg till 
Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan 
Landstinget och kommunerna i Kalmar län daterad 2015-01-19, att tillämpas 
från och med 2015-07-01, 
 
att godkänna och underteckna reviderat förslag till Ramavtal om läkarmed-
verkan daterad 2015-01-19, att tillämpas från och med 2015-07-01, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 131/15, Förtydligande tillägg, Avtal om 
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
mellan Landstinget och kommunerna i Kalmar län 
 
att ge Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och 
angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag: 

 att ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklings-
insatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad 
individuell plan (SIP), 

 att ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram 
praktiska anvisningar kopplat till förtydligande kring Hemsjukvårdsavtalet 
samt för framtida revideringar av praktiska anvisningar, 

 att ansvara för informationsinsatser kring Förtydligande tillägg till Avtal om 
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan 
Landsting och kommunerna i Kalmar län och reviderat Ramavtal Läkar-
medverkan samt Praktiska anvisningar. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2015-04-14 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 
     hemsjukvårdsavtalet daterad 2013-10-24 samt Rapport Analys avvikelser 
     inom hemsjukvården i Kalmar län daterad 2014-12-09, 
 
att godkänna och underteckna upprättat förslag till Förtydligande tillägg till 
     Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
     mellan Landstinget och kommunerna i Kalmar län daterad 2015-01-19, att 
     tillämpas från och med 2015-07-01, 
 
att godkänna och underteckna reviderat förslag till Ramavtal om läkarmed- 
     verkan daterad 2015-01-19, att tillämpas från och med 2015-07-01, 

 
att ge Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och 
     angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag: 

 att ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklings-
insatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad 
individuell plan (SIP), 

 att ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram 
praktiska anvisningar kopplat till förtydligande kring Hemsjukvårdsavtalet 
samt för framtida revideringar av praktiska anvisningar, 

 att ansvara för informationsinsatser kring Förtydligande tillägg till Avtal om 
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan 
Landsting och kommunerna i Kalmar län och reviderat Ramavtal Läkar-
medverkan samt Praktiska anvisningar. 

Fortsättning 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-04-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 131/15, Förtydligande tillägg, Avtal om 
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
mellan Landstinget och kommunerna i Kalmar län 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in MAS – mediciniskt ansvarig Kerstin Jonskog Bertilsson till  
     kommunfullmäktige 2015-05-18 för en redovisning av ovanstående avtal. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 
     hemsjukvårdsavtalet daterad 2013-10-24 samt Rapport Analys avvikelser 
     inom hemsjukvården i Kalmar län daterad 2014-12-09, 
 
att godkänna och underteckna upprättat förslag till Förtydligande tillägg till 
     Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
     mellan Landstinget och kommunerna i Kalmar län daterad 2015-01-19, att 
     tillämpas från och med 2015-07-01, 
 
att godkänna och underteckna reviderat förslag till Ramavtal om läkarmed- 
     verkan daterad 2015-01-19, att tillämpas från och med 2015-07-01, 

 
att ge Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och 
     angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag: 

 att ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklings-
insatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad 
individuell plan (SIP), 

 att ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram 
praktiska anvisningar kopplat till förtydligande kring Hemsjukvårdsavtalet 
samt för framtida revideringar av praktiska anvisningar, 

 att ansvara för informationsinsatser kring Förtydligande tillägg till Avtal om 
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan 
Landsting och kommunerna i Kalmar län och reviderat Ramavtal Läkar-
medverkan samt Praktiska anvisningar. 

-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-04-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KS § 132/15 
AU § 125/15 15/KS0109 
Reglering avseende anslutningsavgift vid försäljning av 
fastigheter inom VA-kollektivet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har genom ett beslut av kommunfullmäktige 2012-10-15 § 
142 betalt för VA-anslutning till bland annat Övraby 1:190 och 1:191.  
Kostnaden för anslutningsavgiften var vid tidpunkten för kommunfullmäktiges 
beslut 130 000 kronor exklusive moms (för vatten, avlopp och dagvatten). 
 
Vid försäljning av halva tomter föreslås att markpriset följer kommun-
fullmäktiges taxa samt att halva kostnaden för anslutningsavgiften tas ut. Då 
kvarstår delar av Övraby 1:191 som bör sammanföras med Övraby 1:190 och 
att köparen och kommunen delar på kostnaderna för fastighetsreglering. 
 
Arealen för fastigheten Övraby 1:191 är 1 128 kvadratmeter. Priset för halva 
fastigheten Övraby 1:191 är 28 200 kronor (50 kronor per kvadratmeter) plus 
halva anslutningsavgiften 81 250 kronor inklusive moms. Halva kostnaden för 
fastighetsregleringen tillkommer. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-04-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
Alternativ 1; Hela fastigheten Övraby 1:190 säljs med anslutningsavgift, 
                    162 500 kronor inklusive moms, tillkommer markkostnad (á 50 
                     kronor per kvadratmeter) och fastighetsreglering, 
 
Alternativ 2; Halva fastigheten Övraby 1:190 säljs med halv anslutningsavgift, 
                    (innebär ingen anslutning), 81 250 kronor inklusive moms, till- 
                     kommer markkostnad (á 50 kronor per kvadratmeter) och halv 
                     kostnad för fastighetsreglering, 
 
Alternativ 3; Halva fastigheten Övraby 1:190 säljs med anslutningsavgift, 
                    162 500 kronor inklusive moms, tillkommer markkostnad (á 50 
                     kronor per kvadratmeter) och halv kostnad för fastighets- 
                     reglering. 
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 28   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-04-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 132/15, Reglering avseende anslutningsavgift vid 
försäljning av fastigheter inom VA-kollektivet 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Alternativ 1; Hela fastigheten Övraby 1:190 säljs med anslutningsavgift, 
                    162 500 kronor inklusive moms, tillkommer markkostnad (á 50 
                     kronor per kvadratmeter) och fastighetsreglering, 
 
Alternativ 2; Halva fastigheten Övraby 1:190 säljs med halv anslutningsavgift, 
                    (innebär ingen anslutning), 81 250 kronor inklusive moms, till- 
                     kommer markkostnad (á 50 kronor per kvadratmeter) och halv 
                     kostnad för fastighetsreglering, 
 
Alternativ 3; Halva fastigheten Övraby 1:190 säljs med anslutningsavgift, 
                    162 500 kronor inklusive moms, tillkommer markkostnad (á 50 
                     kronor per kvadratmeter) och halv kostnad för fastighets- 
                     reglering. 
-----  
Sändlista 
Svensk Fastighetsförmedling 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-04-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
  
 

KS § 133/15 
AU § 130/15   15/KS0102  
Åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vattenmyndigheten i Södra Östersjön har tagit beslut om samrådsunderlag till 
åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. 
 
Åtgärdsprogramet beskriver de åtgärder som bedöms nödvändiga för att de 
beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid. Det handlar dels om att 
utveckla styrmedel, dels om konkreta förbättringar av vattenmiljön. Åtgärderna 
som beskrivs i programmet riktar sig till myndigheter och kommuner. 
 
Samråd pågår under perioden 2014-11-01 – 2015-04-30. 
 
Miljöinspektör Pernilla Landin och VA-chef Nina Johansson redovisar ett 
förslag på remissvar för hela Torsås kommuns verksamhet, både som tillsyns-
myndighet och som verksamhetsutövare. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2015-03-18 § 23 och tekniska nämnden 
beslutar 2015-03-19 § 17 att anta föreslaget remissvar. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-04-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat remissvar och överlämna det till Vattenmyndigheten 
     som svar på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat remissvar och överlämna det till Vattenmyndigheten 
     som svar på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Vattenmyndigheten 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-04-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 

KS § 134/15 
DK § 4 - 7/15   15/KS0011 
Utdelning ur Syskonen Johanssons Stipendiefond 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen i Torsås kommun har att förvalta Syskonen Johanssons 
stipendiefond. Fonden skall främja ungdomars vård, fostran och utbildning. 

 
Stipendiets grundkriterier för utdelning är följande: 
 
1. Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år 

och till och med det år denne fyller 24 år. 
2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för 

ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig 
utbildning. 

3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av 
breddutbildning. 

4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning. 
5. Stipendiet kan endast erhållas en gång. 
6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela 

stipendium om synnerliga skäl föreligger. 
 
Fondutdelning 2015 ur Stiftelsen Syskonen Johanssons stipendiefond är  
34 140 kronor. 
 
Vid ansökningstidens utgång 2015-04-01 har tolv ansökningar inkommit. 
 
Donationskommittén föreslår 201504-15, med hänsyn till de av kommun-
styrelsen antagna urvalskriterierna, tilldela 5 000 kronor vardera till följande 
ungdomar/stipendiater 2015: 
 
Anton Karlsson, Torsås  
Elin Nilsson, Torsås 
Jonna Svensson, Torsås   
Malin Parde Peterson, Gullabo 
Amanda Adolfsson, Bergkvara 
Martin Olsson, Söderåkra  
 
Stipendiet utdelas vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-08, 
klockan 18.00. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna utdelning av vardera 5 000 kronor till Donationskommitténs 
     utsedda stipendiater. 
-----  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-04-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 135/15 
AU § 103/15   15/KS0049  
Delgivning, återrapportering av statsbidrag, LOV 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialstyrelsen har under åren 2011-2014 beviljat Torsås kommun statsbidrag 
med 1 101 306 kronor för att förbereda ett eventuellt införande av valfrihets- 
system enligt LOV 2011/2014.  
 
Redovisning av återrapportering av statsbidrag för 2011-2014 föreligger. Enligt 
redovisningen har kommunen använt 890 526 kronor. 
 
Socialnämnden beslutar 2015-02-19 § 23 att godkänna återrapporteringen till 
Socialstyrelsen avseende använda bidrag för att förbereda och vidareutveckla 
valfrihetssystem enligt LOV, 2011-2014 samt att översända redovisningen till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-03-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen avseende använda bidrag för att förbereda och 
     vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV, 2011-2014.    
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera redovisningen avseende använda bidrag för att förbereda och 
     vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV, 2011-2014.    
-----  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-04-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 136/15 
AU § 118/15   15/KS0101 
Samverkansöverenskommelse kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samverkansöverenskommelsen är övergripande och kopplad till underavtal/ 
överenskommelser i Kalmar län. Samverkansöverenskommelsen utgör också 
grundkrav i PRIO projektet (Plan för riktade insatser inom området för psykisk 
ohälsa) som länet måste uppfylla för att huvudmännen ska kunna ta del 
projektets prestationsmedel. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-03-31: 
 
att inhämta synpunkter från socialnämnden, på samverkansöverenskommelse  
     kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-04-29: 
 
Socialnämnden beslutar 2015-04-23 § 67 att socialnämnden inte har några 
synpunkter på Samverkansöverenskommelse kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna samverkansöverenskommelsen kring personer med psykiska 
     funktionsnedsättningar, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S under- 
     teckna överenskommelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-04-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 

 
KS § 137/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Från dagens möte med Primärkommunala nämnden. 

 Kommande regionkommun 2019. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 
 

 Samordningsförbundet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-04-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

KS § 138/15   15/KS0037  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2015-04-14, personalutskottet 2015-04-21. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna, anmälan. 
-----  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-04-29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

AU § 139/15   15/KS0121 
Ansökan om medfinansiering till stöd för butiker på lands-
bygden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Landsbygdsmentorerna har  från 1 januari 2011 till 31 januari 2015 bedrivit 
projektet ”Landsbygdshandel service och samverkan” i Kalmar län som har 
finansieras av Länsstyrelsen, Regionförbundet och kommunerna. 
 
Projektet är ett stöd till butikerna på landsbygden vid ägarbyten samt 
utbildningar, bidragsärenden med mera.  
 
I Torsås kommun är det tre butiker som ingår, Söderåkra, Bergkvara och 
Gullabo.  
 
Den nya projektperioden som kommer igång först 2016 innebär att vi nu 
befinner oss i en mellanperiod som akut berör butikerna i Gullabo och 
Bergkvara. Ägarbyten har skett i Gullabo två gånger under projektet.  
 
Landsbygdsmentorerna genom Stig Hellström ansöker om medfinansiering för 
uppföljning och hjälp till Gullabo och Bergkvara med 7 500 kronor för 2015. 
Regionförbundet står för 85% av kostnaderna vilket innebär 42 500 kronor. 
 

Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till att medfinansiera stöd för butikerna i 
Gullabo och Bergkvara. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla yrkandet.  
  

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att medfinansiera  med 7 500 kronor för uppföljning och hjälp till butikerna i  
     Gullabo och Bergkvara för 2015,  
 
att finansiering sker genom verksamhet 220 objekt 17303. 
-----  
Sändlista 
Landsbygdmentorerna 
 

 
 
 
 


