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Samhällsbyggnadschef Martin Storm  135 
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136 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 135 - 146  
 
§ 135 Budget 2015, Plan 2016-2017  
§ 136 Regional digital agenda för Kalmar län 

  § 137 Avtal e-arkiv  
§ 138 Redovisning av icke verkställda beslut kvartal 1, 2014 
§ 139 Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet 
§ 140 Delgivningsärende 
§ 141 Kurser och konferenser  
§ 142 Kommunledningen informerar 
§ 143 Besöks- och turismnäringen i Torsås kommun 
§ 144 Samordnad upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik med mera, 
 utvärdering skolskjutstrafiken 
§ 145 Ansvarsfördelning gällande kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
§ 146 VA-plan, Kalmar kommun 
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AU § 135/13   14/KS0092 
Budget 2015, plan 2016-2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar prognos skatter och bidrag, ekonomisk 
sammanställning inför ramar 2015 samt preliminära investeringar för 2015.  
 
Socialnämnden 
 
Socialchef Jan Ekdahl redovisar socialnämndens budget 2015, kommentarer till 
driftkostnadsförändringar samt investeringsbudget. 
 
Bildningsnämnden 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar bildningsnämndens förslag på budget 
samt investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Bygg- och miljönämnden 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar bygg- och miljönämndens 
förslag på budget samt investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Tekniska nämnden 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar tekniska nämndens förslag till 
budget samt investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens förslag på drift- och 
investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Budgetförslag för 2015-2017 föreligger från revisionen. 
  

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisning av nämndernas förslag till budget 2015-2017, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att sammanställa nämndernas förslag till budget 
     2014-2016 utifrån innevarande budgetram samt 
 
att återkomma med en redovisning i arbetsutskottet 2014-05-13. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet 
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AU § 136/14 14/KS0101 
Regional digital agenda för Kalmar län       
      
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundets ordförande Lars Blomberg och IT-strateg Bengt Falke 
presenterar det arbete som pågår med syfte att på bästa sätt ta tillvara de 
möjligheter som digitalisering ger för Kalmar län under perioden fram till år 
2020. 
 
Nu är det dags för analys och en bred diskussion i respektive kommun innan 
själva slutrapporten tas fram. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen gällande regional digital agenda för Kalmar län. 
-----  
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AU § 137/14 14/KS0102 
Avtal om e-arkiv       
      
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår med anledning av att kommunchefen redovisade ärendet på 
kommunstyrelsen 2014-04-29. 
-----  
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AU § 138/14   14/KS0096 
Icke verkställda beslut kvartal I, 2014    
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 

Rapport kvartal I, 2014 
 
Antal icke verkställda beslut: 9, varav 2 verkställda 
                                                                                     1:a kvartalet  
Typ av bistånd: Omsorg om funktions- 
 hindrade  
 kontaktperson (1) 
 Individ och familje- 
 omsorgen Familjeresurs 
  (4) kontaktperson/familj    
 (4) 
Antal dagar från beslut till rapportering: OF 106, IFO 1462 
Antal män: 5 
Antal kvinnor 4 
 
Två beslut rörande kontaktfamilj har verkställts under 1:a kvartalet 2014. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal I, 2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 139/14   13/KS0192 
Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun var inte med i uppstarten av den kommunala 
hjälpmedelsverksamheten 2012. År 2013 kom önskemål från Torsås kommun 
om inträde i den kommunala hjälpmedelsverksamheten för Kalmar län. 
Hjälpmedelsnämnden har hanterat ärendet och beslutat erbjuda Torsås 
kommun inträden i den kommunala hjälpmedelsverksamheten från och med 
2014-01-01. 
 
I och med Torsås inträde behöver avtalet om gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten skrivas om och kompletteras med Torsås kommun. 
En justering är gjord av det gamla avtalet med de ändringar som behövs för att 
det ska gälla för länets samtliga tolv kommuner. 
 
Avtalstexten sidan 1 är tillagt med: 
 
Torsås kommun kommer från och med 1 januari 2014 att ingå i nämnden. De 
bilagor i detta avtal som reglerar själva uppstarten gäller därför inte för Torsås 
kommun. Torsås kommun får istället betala en kostnad för själva uppstarten 
och en inträdesavgift enligt bilaga 6. 
Det innebär att årsavgiften per kommun räknas om enligt gällande modell i 7 § 
nedan. 
 
För övrigt är Torsås kommun tillagt i de punkter där kommunerna är 
uppräknade. 
 
Avtalet innehåller samtliga tidigare bilagor men är kompletterade med: 
 
Bilaga 6, Torsås inträde i hjälpmedelssamverkan, hjälpmedelsnämndens beslut 
om Torsås kommun inträde och inträdesvillkor. 
Bilaga 7, Nytt reglemente efter Torsås kommuns inträde. Reglementet reglerar 
den gemensamma nämndens uppgifter. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och underteckna avtal om gemensam nämnd för hjälpmedels-  
     verksamheten. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 140/14   14/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Kommunal ledningsplats, utkast 2014-02-20. 

 Folkmängd, Karlskrona kommun. 

 Växjö kommuns landsbygdsprogram. 

 Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 2013. 

 Sveriges kommuner och landstings sammanträdesplan 2015. 

 Information om Bemanningsföretagen. 

 Anmälda brott per kommun januari – december 2013, Kalmar län. 

 Ungdomsarbetslösheten, mars 2014. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade delgivningsärende. 
-----  
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AU § 141/14   14/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Entreprenörskap, Undret i Torsås – samarbete och entreprenörskap när 
det är som bäst? 2014-05-13, Torsås. 

 Politikerdialog, Fokus Framtid – etablering för välfärd, 2014-06-03, 
Oskarshamn. 
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Roland Swedestam, S, Mona Magnusson, M och Henrik Nilsson Bokor, S  
      medverkar vid Entreprenörskap i Torsås 2014-05-13, 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade kurser och  
     konferenser. 
----- 
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AU § 142/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Ny personalchef Isak Högelius från och med 2014-08-04. Mentor Krister 
Kronzell. 

 Ny servicevägledare Joanna Kohnen. 

 Rekrytering socialchef. 

 Möte gällande parkeringsplatser för bland annat husbilar, Bergkvara. 

 Projekt ”Kulturhus”, möte med arbetsgruppen. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 

 Inför EU-valet 2014-05-25. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 143/14 
AU § 405/13 
AU § 239/13   13/KS0022, 13/KS0014 
Besöks och turismnäringen i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kenneth Lundin från Torsås Företagscentrum TFC och vikarierande turism-
ansvarig Ann-Sofie Gränefält informerar om deras tankar för att eventuellt 
utveckla samarbetet inom respektive verksamheter. 
 
Ann-Sofie lämnar en redovisning av inflyttaranalys baserad på intervjufrågor 
januari – februari 2013 (72 svarande) och undersökning gjord 2011 (57 
svarande). 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att frågan om intresse för ett samarbete tas med till nästa styrelsemöte i Torsås 
     Företagscentrum samt 
 
att notera informationen. 
 

Arbetsutskottet behandling 2013-12-03: 
 
Kenneth Lundin från Torsås Företagscentrum TFC och turismansvarig Ann-
Sofie Gränefält redovisar en analys och rekommendation som genomförts av 
Torsås kommun och Torsås Företagscentrum (TFC). 
 
Syftet är att arbete fram en målbild och inriktning på kommunens besöksnäring 
och turism. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-12-03: 
 
att kommunchefen och turismansvarig bjuder in från besöksnäringen för ett 
     informationsmöte angående besöks och turismnäringen i Torsås kommun.  
 

Arbetsutskottets behandling 2014-05-06 
 
Kommunchefen informerar från informationsmötet 2014-04-28. 
-----  
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AU § 144/14 
AU § 81/14   14/KS0024  
Samordnad upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik med 
buss, personbil och mindre specialfordon 
 
Ärendebeskrivning 
 
I en skrivelse daterad 2014-01-13 från Kalmar Läns Trafik önskar KLT besked 
om kommunen har för avsikt att överlåta dels upphandling, dels löpande 
planering av kommunens skoltrafik till KLT och därmed ger möjlighet att 
integrera den med det samlade trafikutbudet i länet. 
 
Varje kommuns svar bör vara KLT tillhanda senast 2014-05-01 för att vara i 
fas med den fortsatta planeringsprocessen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-18: 
 
att inhämta en utvärdering av skolskjutstrafikens nyttjande. 
 

Arbetsutskottet behandling 2014-05-06 
 
Hanna Grahn redovisar en statistik om Närtrafiken inom Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlåta dels upphandling, dels löpande planering av kommunens skoltrafik  
     av kommunens skoltrafik till Kalmar Läns Trafik AB och därmed ger 
     möjlighet att integrera den med det samlade trafikutbudet i länet,  
 
att notera informationen från Hanna Grahn gällande Närtrafiken inom Torsås  
     kommun,  
 
att redovisa arbetsutskottets beslut, gällande upphandling till kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kalmar Läns Trafik AB 
Kommunstyrelsen
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AU § 145/14 
AU § 112/14   14/KS0024  
Ansvarsfördelning gällande kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S lyfter frågan gällande ansvarsfördelningen gällande 
kollektivtrafik/skolskjutstrafik. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2014-03-18 § 81 att bjuda in Hanna Grahn för en 
utvärdering av skolskjutstrafikens nyttjande. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-01: 
 
att i samband med redovisning av skolskjutstrafikens nyttjande, lyfta frågan  
     gällande ansvarsfördelningen av kollektivtrafik/skolskjutstrafik. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet gällande ansvarsfördelning inom kollektivtrafik/skolskjutstrafik 
     återkommer vid ett senare arbetsutskott. 
-----  
Sändlista 
Arbetsutskottet  
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AU § 146/14   14/KS0067 
Vatten och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktplanen, 
Kalmar kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
En av Kalmar kommuns visioner är att vara ledande i arbetet för en friskare 
Östersjö. Ett fungerande och långsiktigt hållbart system för försörjning av 
dricksvatten av god kvalitet och avloppshantering, med minimal påverkan på 
Östersjön, är ett av de mest grundläggande villkoren för att uppfylla visionen. 
 
Kalmar kommun har upprättat ett förslag till Vatten- och avloppsplan, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, som ett tillägg till översiktsplanen. 
Planen ska fungera som ett strategiskt dokument och ge en helhetsbild av 
vatten- och avloppsfrågor i kommunen samt ange riktlinjer som underlättar 
beslutsfattande och underlag för åtgärdsarbete. 
 
Eventuella synpunkter på planen ska lämnas skriftligt senast 2014-05-05 till 
Kalmar kommun. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm har lämnat följande synpunkter: 

Nybroåsen är regionens största och viktigaste formation för dricksvattenuttag. 

Torsås kommun anser att det är mycket viktigt att Nybroåsens långsiktigt 
säkras som resurs. I den regionala vattenförsörjningsplanen beskrivs den 
framtida utvecklingen för Hagbyåns vatten som kritisk vad gäller kvantitet och 
eventuellt också kvalitet för konstgjord infiltration. Detta innebär att en 
långsiktig plan för att säkra infiltrationsområden och ytvattentillgången till 
Nybroåsen bör utarbetas.  

Eftersom Nybroåsen är en regionalt viktig resurs föreslår Torsås kommun att 
ett sådant arbete sker i samverkan och inom ramen för arbetet i Region-
förbundet i Kalmar län. VA-planen för Kalmar kommun bör kompletteras 
med en något tydligare skrivning om planerna för att långsiktigt säkra 
Nybroåsen och ytvattentillgången. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att anta samhällsbyggnadschef Martin Storms yttrande som sitt egna, samt 
 
att överlämna yttrande till Kalmar kommun, 
 
att redovisa arbetsutskottets beslut till kommunstyrelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-----  
Sändlista, Kalmar kommun, Kommunstyrelsen 


