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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
Kent Frost, ekonomichef 108 - 110  

Annika Placido, socialchef 110 

Dan Sjöholm, controller 110 

Hans Erlandsson, räddningschef 120 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 125 – 127, 130 

Pernilla Landin, miljöinspektör 130 

Nina Johansson, VA-chef 130 

Johan Petersson, FP ej tjänstgörande ersättare  108 - 132 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 108 - 132 
 
§ 108 Central resursfördelningsmodell 2016  
§ 109 Internkontrollplan 2015, kommunstyrelsen 
§ 110 Handlingsplan, socialnämnden 
§ 111 Uppföljning beslut samt avslutade ärende 
§ 112 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 113 Ansökan om investeringsbidrag, Bergkvara AIF 
§ 114 Fiskerätt i Vallermansgöl/Sportfiske 
§ 115 Kommunägda fastigheter utmed Kalmarsundskusten där 
 vattenområdet ingår 
§ 116 Medborgarförslag – Enhetliga kläder i Torsås kommun 
§ 117 Medborgarförslag – Praktikplatser 
§ 118 Motion – Rabatt för pendlare 
§ 119 Motion – Märkning av Torsås kommuns bilpark 
§ 120 Information från räddningschef Hans Erlandsson 
§ 121 Årsredovisning 2014, Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 122 Svar på revisionsrapport – Granskning av flyktingmottagandet 
§ 123 Svar på revisionsrapport – Uppföljning av granskning av bistånds- 
 handläggare inom äldreomsorgen 
§ 124 Förtydligande tillägg, Avtal om övertagande av hälso- och 
 sjukvårdinsatser i ordinärt boende mellan Landstinget och 
 kommunerna i Kalmar län 
§ 125 Reglering avseende anslutningsavgift vid försäljning av fastigheter 
               inom VA-kollektivet 
§ 126 Vatten- och avloppsplan för Kalmar kommun 
§ 127 Inseglingsfyrar, Bergkvara hamn 
§ 128 Redovisning av delgivningsärende 
§ 129 Kommunledningen informerar 
§ 130 Åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 
§ 131 Kurser och konferenser 
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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 § 108/15, Central resursfördelningsmodell 2016  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ekonomichefen att upprätta förslag på resursfördelningsmodell 
     för socialnämnden och bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
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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 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna och fastställa upprättad internkontrollplan 2015 för kommun- 
     styrelsen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 110/15 15/KS0010    
Handlingsplan, socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-03-31 § 84 att socialchefen återkommer i 
arbetsutskottet med en redovisning av en handlingsplan där resultatet är 
kopplat till planen. 
 
Socialchef Annika Placido och controller Dan Sjöholm redovisar nuvarande 
ekonomiska läge samt en handlingsplan med åtgärder för budget i balans för 
socialnämnden. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande ekonomiska läget samt handlingsplan för 
     socialnämnden. 
----- 
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AU § 111/15 15/KS0060, 13/KS0115 
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 2015-04-01. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att upphäva arbetsutskottets beslut 2014-02-11 § 46, gällande omförhandling 
     av hyresavtal med Kulturföreningen Olssonska gården och invänta 
     resultatet från upprättad åtgärdsplan,  
 
att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån 
     beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2015-04-01. 
-----  
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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 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under mars 2015. 
-----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 113/15   15/KS0103 
Ansökan om investeringsbidrag från Bergkvara AIF 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara AIF har kommit in med en ansökan om bidrag för att utföra 
nödvändiga renoveringar av Skytteholmen. I en framtagen renoveringsplan 
beskrivs att bidrag kommer att sökas från Boverket, Allmänna Arvsfonden 
samt Torsås kommun. 
 
För att föreningen ska få bidrag beviljat från Boverket måste kommunen 
förbinda sig att finansierar minst 30 procent, vilket innebär cirka 60 000 
kronor. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2015-03-03 § 46 att vidarebefordra 
ansökan till kommunstyrelsen eftersom ansökan inte avser investeringsbidrag 
av mindre slag. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna ansökan om investeringsbidrag från Bergkvara AIF till tekniska 
     nämnden för beredning av ansökan gällande tillgänglighetsanpassning, 
 
att uppmana Bergkvara AIF att till tekniska nämnden komplettera ansökan 
     med en specificering av tillgänglighetsanpassningen. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
Bergkvara AIF 
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AU § 114/15 
AU § 265/13 
AU § 240/13   13/KS0123 
Fiskerätt i Vallermansgöl/Sportfiskevatten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse föreligger från Andreas Olsson, Kvilla gällande sportfiskevatten.  
 
Det saknas bra fiskevatten här omkring, gäddfiske finns längs med kusten men 
det som är intressant är att många sportfiskare vill få chansen till att fiska med 
fluga och flugspö. Att ha ett put & take vatten här i Torsås kommun skulle 
vara perfekt, att sätta in fisk och erbjuda ett fint fiskevatten för framförallt 
flugfiskare men även spinnfiskare. Önskemål finns att arrendera något vatten 
där denna möjlighet finns. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-08-13: 
 
att inhämta uppgifter från Lantmäteriet om fiskerättshavare i Vallermansgöl,   
     Torsås. 
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-03 
 
Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält informerar om pågående leader-projekt 
där Joel Parde medverkar, Fisketurist i Blekinge samt Sport/turistfiske i 
Småland. 
 
Miljöinspektör Pernilla Landin, informerar om att hos Lantmäteriet kan man 
beställa en utredning för att få reda på vem som har fiskerätten i 
Vallermansgöl.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-03: 
 
att inhämta uppgifter från Lantmäteriet om fiskerättshavare i Vallermansgöl,   
     Torsås, 

 
att det inte är aktuellt att arrendera ut fiskevatten, men är positiva till att under 
     förutsättning att fiskerätten tillhör kommunen skylta upp fiskevatten vid  
     Vallermansgöl och då ges även tillfället att en sportfiskegrupp ser till att det 
     fungerar. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 114/15, Fiskerätt i Vallermansgöl/Sportfiskevatten 
 
Arbetsutskottets behandling 2015-04-14 
 
Vallermansgöl är en utvidgning av Torsåsån.  
 
En genomgång av laga skiftet för Torsås skifteslag, fastställd 1844-05-31, visar 
att allt vatten i Torsåsån och i Applerumsån avsattes som samfällt inom skiftes-
lagen, hela vägen från Torsås Prästgård till Gunnilkroka. Om rätten till fiske 
sägs ingenting i handlingarna och då anses det vara samfällt för de fastigheter 
som hade skattetal inom det ursprungliga skifteslaget. (Presumtionsregeln för 
vatten och fiske). 
 
I en senare förrättning, fastställd 1994-04-20, har allt samfällt vatten reglerats 
till angränsande, enskilda strandfastigheter. Fisket lämnades utan åtgärd och är 
därför fortsatt gemensamt. 
 
Nu levande fastigheter med fiskerätt är följande: 
 

 Torsås 1:3 

 Torsås 1:12 

 Torsås 1:13 

 Torsås 1:39 

 Torsås 1:40 

 Torsås 2:6 

 Torsås 2:10 

 Torsås 2:11 

 Torsås 2:15 

 Torsås 2:28 

 Torsås 2:29 

 Torsås 2:36 

 Torsås 2:39 

 Torsås 2:42 

 Torsås 4:2 

 Torsås 4:4 

 Torsås 5:28 

 Torsås 5:29 

 Torsås 5:31 

 Torsås 5:34 

 Torsås 6:1 

 Torsås 8:3 

 Torsås 12:1 

 Torsås 18.1. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 114/15, Fiskerätt i Vallermansgöl/Sportfiskevatten 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från Lantmäteriet om fiskerättshavare i Vallermansgöl,   
     Torsås. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden, För kännedom 
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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: 
 
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 lämpligt för jakt och 
     fiske till privatpersoner.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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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 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. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 117/15 
KF § 29/15   15/KS0089 
Medborgarförslag – Praktikplatser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anita Petersson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun tar hjälp 
av praktikanter inom omsorg och skola. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Praktikplatser till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Praktikplatser till kommunchefen för 
     beredning. 
----- 
Sändlista 
Kommunchefen 

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 32   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

 

AU § 118/15 
KF § 30/15   15/KS0076 
Motion – Rabatt för pendlare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lisa Klasson, C efterhör i en motion om att Torsås kommun tar efter 
Emmaboda kommuns goda initiativ och gen den som är skriven i Torsås 
kommun och pendlar med kollektivtrafik ett bidrag på 200 kronor per månad. 
 
Bidraget skulle premiera Torsås befolkning och samtidigt bidra till att locka till 
oss nya medborgare. Sedan är det också ett sätt att belöna miljövänligt 
pendlande. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23: 
 
att överlämna motionen – Rabatt för pendlare till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen – Rabatt för pendlare till kommunchefen för  
     beredning innefattande laglighetsprövning, kostnadskalkyl och ett praktiskt  
     genomförande. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen 
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AU § 119/15 
KF § 31/15   15/KS0093 
Motion – Märkning av Torsås kommuns bilpark 
 
Ärendebeskrivning 
 
Martin Kirchberg, Kent Freij, Per Olov Vickius, Per-Olov Karlsson, Janita 
Kirchberg och Nicklas Thorlin, Sverigedemokraterna efterhör i en motion om att 
Torsås kommun märker sina fordon med en tillhörighetsmärkning med Torsås 
kommuns logotyp. Märkningen ska vara tydlig med god läsbarhet på avstånd, 
gärna också med vilken verksamhet fordonet tillhör. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23: 
 
att överlämna motionen – Märkning av Torsås kommuns bilpark till 
     kommunstyrelsen, för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna motionen – Märkning av Torsås kommuns bilpark till ekonomi- 
     chefen, för beredning. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
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AU § 120/15   15/KS0106 
Information från räddningschef Hans Erlandsson 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningschef Hans Erlandsson informerar om: 
 

 Krisledningsplan/övningsplan/reglemente 

 Risk- och sårbarhetsanalys 2015 
Länsstyrelsen begär utifrån 1 § lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap i enlighet med MSBSF 2015:5 (kommun) att kommuner 
kommer in med redovisning av risk- och sårbarhetsanalys 2015. 

 Styrel 2015 
Prioriteringsförslag är upprättade utifrån det inriktningsdokument som 
MSB tagit fram. Inriktningarna syftar till att vara ett hjälpmedel för 
kommunerna när arbetet med prioritering mellan elanvändare ska utföras. 

 Handlingsplan 2015, Samverkan polismyndigheten i Region Syd och 
Torsås kommun 

 Överenskommelse samverkan polis – kommun 2014-04-11 

 Svar på Länsstyrelsens tillsynsprotokoll 456-8096-14 

 Säkerhetsskyddschef Torsås kommun 
Alla myndigheter och kommuner i Sverige ska ha en utsedd 
säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet i den 
aktuella verksamheteten. Torsås kommuns säkerhetsamordnare tillika 
säkerhetsskyddschef är sjukskriven och förslag är att utse Hans Erlandsson 
som Torsås kommuns säkerhetsskyddschef. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utse Hans Erlandsson som Torsås kommuns tillförordnande säkerhets- 
     skyddschef, 
 
att notera informationen från räddningschef Hans Erlandsson. 
-----  
Sändlista 
Räddningschefen  
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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 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2014 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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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 § 122/15, 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 kommunstyrelsen besluta: 
 

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

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Uppföljning av granskning av bistånds- 
     handläggare inom äldreomsorgen. 
 
att notera socialnämndens svar, på revisionsrapporten.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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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 § 124/15, 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 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 

----- Sändlista Kommunstyrelsen 
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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 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 exklusive moms, tillkommer markkostnad (á 50 
                     kronor per kvadratmeter) och halv kostnad för fastighets- 
                     reglering. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 126/15 14/KS0067 
Vatten- och avloppsplan för Kalmar kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar kommun har tagit fram ett förslag till tematiskt tillägg till översikts-
planen för vatten och avlopp. Planen är utställd för granskning och en 
kungörelse har skickats till dem som anses berörda, bland annat Torsås 
kommun. 
 
Planen är tänkt att fungera som ett strategiskt dokument och ge en helhetsbild 
av vatten och avloppsfrågor i Kalmar kommun samt ange riktlinjer som 
underlättar beslutfattande och underlag för åtgärdsarbete. 
 
Skriftliga synpunkter ska senast 2015-04-26 inlämnas till Kalmar kommun. 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storms förslag till yttrande föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till yttrande som sitt egna och översända det  
     som svar på tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp till 
     Kalmar kommun, 
 
att delge kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Kalmar kommun 
Kommunstyrelsen 
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AU § 127/15 15/KS0091 
Inseglingsfyrar, Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johnny Andersson, Bergkvara har i ett mail daterat 2015-03-09 informerat om 
att sjömärkena i Bergkvara är slitna och är i behov av reparation. Märkena är 
svåra att se från havet. Sjöfartsverket bekräftar att dessa säkerhetsanordningar 
för sjöfarten ägs av Torsås kommun. 
 
Förslag om att 

 enstavlorna på Dalskärsfyrarna repareras och målas, 

 Torsås Bergkvara 2:33 – husnummer 9001, Bergkvara nedre/Längörs udde 
nedre/stångmärke renoveras och vitmålas,  

 Torsås Bergkvara 2:33 – husnummer 9002, Bergkvara övre/Långörs udde 
övre/stångmärke renoveras och målas (vitt och svart).  

 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm informerar om att det finns en överens-
kommelse med Hamnbolaget om en gemensam insats för att renovera 
enslinjerna på Dalskär. Hamnbolaget ordnar till tavlorna och kommunen sätter 
upp dem. En tavla ska plockas ned (Dalskärs nedre) och lämnas till snickare 
som mall. I samband med detta får vi se till att de andra sjömärkena målas om. 
Kostnaden tillfaller kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna informationen, från samhällbyggnadschefen gällande enslinjer 
     samt sjömärken.   
-----  
Sändlista 
Johnny Andersson, Bergkvara 
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AU § 128/15   15/KS0002  
Redovisning av delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets ledamöter delges: 
 

 Protokoll 2015-03-17 från Kalmar Tingsrätt gällande avhysning, Kiosken i 
Bergkvara. Återtagande av ansökan hos Kalmar Tingsrätt. 

 Årsredovisning 2014, Garpens Vänner. 

 Befolkningsprognos för Torsås kommun 2015-2024. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamöterna känner sig delgivna, samt noterar redovisade delgivnings- 
     ärende. 
-----  
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AU § 129/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Möte med Torsås Fjärrvärmebolag AB, 2015-04-13. 

 Byggkonsulterna, energiförsörjning kommunhusen. 

 Årsstämma Torsås Företagscentrum 2015-05-17. 

 Djursvik. 

 Samverkansavtal, TeliaSonera. 

 Inför mötet med landshövdingen 2015-04-14 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
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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 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat remissvar och överlämna det till Vattenmyndigheten 
     som svar på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 131/15   15/KS0003  
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets ledamöter delges: 
 

 Information om regeringens vårproposition, Regionförbundet i Kalmar 
län, 2015-04-17, Kalmar. 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och Mona Magnusson, M medverkar 
     vid informationen om regeringens vårproposition i Kalmar 2015-04-17. 
-----  
 
 
 


