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Kommunstyrelsen 2016-09-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

  
Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2016-09-27, 13.00 – 16.00       
        
      
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Susanne Rosén, S 
 Lena Gustafsson, V 
 Mona Magnusson, M   
 Johan Petersson, L     
 Sten Bondesson, C   
 Christofer Johansson, C    
 Kent Freij, SD 
  
  
    
  
  
Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Se närvarolista 
   
Utses att justera Mona Magnusson, M   
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2016-09-28 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 180 - 201   

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

 Justerande Mona Magnusson 

   

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsen    

 
Sammanträdesdatum 

 
2016-09-27 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2016-09-28   Datum för anslags 
nedtagande 

2016-10-20  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarolista 
 

  Närvarande § 
MiaMaria Runnqvist 
Per-Markus Jönsson 
Länsstyrelsen Kalmar län 

 
 

180  

Thomas Danielsson, ekonomichef 181 

Lena Sjöstrand, tillförordnad socialchef 181 

Lena Sandgren Swartz, bildningschef 181 

Hans Erlandsson, räddningschef 182 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 180 - 201    
 
§ 180 Information från Länsstyrelsen, Grön infrastruktur och friluftsliv 
§ 181 Aktuell information från respektive nämnd 
§ 182 FRG – Frivillig resursgrupp 
§ 183 Redovisning delegationsbeslut, anställningsbevis 
§ 184 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande 
§ 185 Ansökningar om anstånd anslutningsavgifter för kommunal VA 
§ 186 Samordnare för asylsökande 
§ 187 Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för 

utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst 
§ 188 Icke verkställda beslut kvartal 2, 2016 
§ 189 Taxa sotning och rengöring 
§ 190 Väg till pumpstation Biodammen i Torsås 
§ 191 Remiss – Regional biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län 

2017-2021 
§ 192 Remiss – Regionals strategi Hälsa och Kultur i Hälsolandet Kalmar 
§ 193 Avskriva, Bergkvara hamn 
§ 194 Redovisning, Sälsafari från Bergkvara 2016 
§ 195 Tidsfrist, Medborgarförslag – Öka bemanningen inom hemtjänsten 

och äldreboende 
§ 196 Medborgarförslag – Köp in en så kallad ”hansabräda” alternativt en 

”KTH Rescue” 
§ 197 Motion – Bygg för äldre 
§ 198 Motion – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i Bergkvara 
§ 199 Kommunledningen informerar 
§ 200 Anmälan beslut, Arbetsutskottet 2016-09-06,  

Centrala ledningsgruppen 2016-08-29, 2016-09-08, 
Näringslivsrådet 2016-09-12 

§ 201 Kurser och konferenser 
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KS § 180/16   16/KS0043 
Information från Länsstyrelsen, Grön infrastruktur och frilufts-
liv 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miamaria Runnqvist, samordnare Grön infrastruktur och Per-Markus Jönsson, 
samordnare för friluftsliv medverkar från Länsstyrelsen i Kalmar. 
 
Information om mål och syfte med uppdragen. 
 
Grön infrastruktur – ett nätverk av natur. 
 
Användningsområde för handlingsplan: 
Underlag för: 

 Fysisk planering, prövningar. 

 Hållbar mark- och vattenanvändning. 

 Planering av konkreta naturvårdsåtgärder. 
 
Fokusområde i Kalmar län 2016 – 2017: 

 Ädelskog och trädklädda betesmarker. 

 Odlingslandskap/gräsmarker inklusive sandiga marker. 

 Våtmarker. 

 Vattendrag med funktionella kant zoner. 
 
Friluftsliv – vårt gemensamma ansvar. 
 
Sveriges friluftskommun; Torsås plats 196. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen avseende Grön infrastruktur och friluftsliv. 
-----  
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KS § 181/16 16/KS0072 
Aktuell information från respektive nämnd augusti 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-16 § 36 att vid varje sammanträde som 
kommunstyrelsen har, ska chefen för socialförvaltningen, bildnings-
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen närvara och lämna 
information om vad som är aktuellt i respektive nämnd. 
 

Redovisningen skall innehålla: 
1. Rapport om avvikelser mot budget nedbrutet i två positioner (gemensam 

punkt) 
2. Rapport om avvikelser i volym (gemensam punkt) 
3. Större händelser/pågående verksamhet (verksamhetsspecifik punkt) 
4. Hur väl fungerar det, måluppfyllelse (verksamhetsspecifik punkt) 
 

Ekonomichef Thomas Danielsson 
 
1. Utfall augusti 2016, kommunstyrelsen 61,5 procent, Finansförvaltningen 72 

procent. 
2. Inga förändringar avseende målen och volym. 
3. Kommunhuset Projektering Olssonska fastigheten, Budgetarbete, 

Delårsbokslut, Internt arbete med styrkedjan. 
4. -- 
 

Tillförordnad socialchef Lena Sjöstrand 
 
1. Utfall för socialnämnden augusti 2016, 65 procent. 
2. Hemtjänsttimmar, Ökat antal placeringar på IFO, Ökat behov av 

hjälpmedel. 
3. Uppstart av trygg hemgång 2016-09-01, Inflyttning Norra Tångvägen 

2016-09-01, Arbetskläder, Chefsrekrytering pågår. 
4. -- 

 
Ekonomichef Thomas Danielsson  
 
1. Bygg- och miljönämndens utfall augusti 2016, 55 procent. 
2. Planering och bygglov, Miljötillsyn, Kustmiljö och vattenvård, 

Bostadsanpassningsbidrag. 
3. Fysisk planering, Miljötillsyn, Vattenvård. 
4. -- 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 181/16, Aktuell information från respektive nämnd 
augusti 2016 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson 
 
1. Tekniska nämndens utfall augusti 2016, skattefinansierad verksamhet 50,7 

procent, avgiftsfinansierad verksamhet 60,9 procent.  
2. Regresskrav försäkringsbolag. 
3. Översyn brukningstaxan, Uppstartsmöte Kvilla, Renovering överförings-

ledning. 
4. -- 

 
Bildningschef Lena Sandgren Swartz 
 
1. Utfall bildningsnämnden augusti 2016 förbrukat – 67,5 procent. 
2. Inga större volymförändringar. 
3. Högstadiet, Gullabo, Förskolans lokaler, Kulturskola, Ny verksamhetschef 

grundskolan, Utsedd kommun av Skolverket – nyanlända, Lärarlönelyft. 
4. -- 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen från förvaltningscheferna avseende budget och på- 
    gående händelser i respektive nämnd, augusti 2016. 
-----  
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KS § 182/16 
AU § 225/16 
AU § 111/16  16/KS0082 
FRG – Frivillig resursgrupp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetssamordnare Erik Richardsen föredrar ärendet. 
 
Civilförsvarsförbundet är motor i Frivillig resursgrupp - FRG och arbetar 
aktivt för att etablera nya frivilliga resursgrupper och för att utveckla 
existerande grupper. 
 
Ett avtal tecknas mellan kommunen och Civilförsvarsförbundet för skapande 
av en grupp som kommunen sedan tar ansvar för.  
  
Civilförsvarsförbundet ansvarar för grundutbildning. 
 
Säkerhetssamordnare informerar om Emmabodas Frivilliga resursgrupp. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05: 
 
att uppdra åt säkerhetssamordnare att upprätta ett förslag på avtal för en 
     frivillig resursgrupp i Torsås. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-24 
 
Ett förslag på Överenskommelse mellan Torsås kommun och Torsås/ 
Emmaboda Civilförsvarsförbund gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) samt 
ett PM för FRG föreligger. 
 
FRG är en helt frivillig resurs för kommunal krishantering. FRG regleras inte 
av någon lag eller förordning. FRG är en strukturerad form av samarbete 
mellan kommun och frivilliga. Gruppen består av personer med sådana 
kompetenser inom olika områden som kommunen efterfrågar. 
 
Torsås/Emmabodas Civilförsvarsförbund erhåller en årlig ersättning på  
1 krona per invånare. I ersättningen ingår att administrera, utbilda och utveckla 
FRG-verksamheten. FRG får nyttja kommunens lokaler för sammanträden 
och utbildning utan kostnad. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning § 182/16, FRG – Frivillig resursgrupp 
 
Arbetsutskottet beslutar 2016-08-24: 
 
att säkerhetssamordnare Erik Richardsen kontaktar Civilförsvarsförbundet om  
     att upprätta ett avtal avseende FRG – Frivillig resursgrupp, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsen behandling 2016-09-27 
 
Räddningschef Hans Erlandsson redovisar ett förslag på en överenskommelse 
avseende FRG – Frivillig resursgrupp. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisad överenskommelse avseende FRG – Frivillig resurs- 
     grupp, 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor underteckna överens- 
     kommelsen. 
-----  
Sändlista 
Hans Erlandsson  
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KS § 183/16 
AU § 230/16 16/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande upprättade 
anställningsbevis under augusti 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande upprättade anställningsbevis 
under augusti 2016. 
 
Ekonomichef Thomas Danielsson: 
 

 Redovisningsansvarig, tillsvidare från och med 2016-08-01. 
 
Personalchef Isak Högelius 
 

 Vikarierande receptionist, 2016-09-01 – 2017-08-31. 
 
Kommunchef Håkan Petersson: 
 

 Förordnande vid tillförordnad socialchefs ledighet. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-09-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings-  
     bevis under augusti 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande upprättade anställnings-  
     bevis under augusti 2016. 
-----    
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KS § 184/16 
AU § 231/16 16/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under augusti 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S 
fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under augusti 2016. 
 

 Brod 2:11, Nybyggnad av dubbelgarage. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-09-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under augusti 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under augusti 2016. 
-----    
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KS § 185/16 
AU § 234/16 16/KS0126 
Ansökningar om anstånd anslutningsavgift för kommunalt 
VA      
      
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-04-15 § 54 om Riktlinjer avseende ärenden om 
anstånd med erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning och delbetalning av 
anslutningsavgift. Ärendena delas in i kategori A – D, där kategori B gäller 
fastighet utan godkänd avloppsanläggning med ringa miljöbelastning utifrån 
miljö- och hälsoskyddslagstiftningen. 
 
Nedanstående fastighet har ägarna ansökt om anstånd med anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp. Av besök på platsen görs bedömningen att 
fastigheten är i behov av upprustning. I dag är en person skriven på adressen 
(ej fastighetsägaren) men enligt fastighetsägaren bor personen även på en 
adress i Torsås. Vid ett beviljande av anstånd kan fastigheten besökas för 
skötsel av underhåll med mera, men det är förbjudet att använda avloppet. 
Fastighetsägaren ansöker om anstånd enligt kategori B. 
 

 Rotavik 1:9. 
 

Handlingar i ärendet 
 
Förbud mot att släppa ut avloppsvatten på fastigheten.  
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-09-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
att tills vidare bevilja fastigheten Rotavik 1:9 anstånd med anslutning till  
     kommunalt vatten och avlopp enligt kategori B i Riktlinjer avseende ärenden om  
     anstånd med erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning och delbetalning av  
     anslutningsavgift. 
  
Anstånd gäller under förutsättning att villkor i FÖRBUD mot att släppa ut 
avloppsvatten från fastigheten ROTAVIK 1:9, Torsås kommun (2016/BMN605) 
följs, och gäller till dess behov uppstår eller till dess att fastigheten övergår i 
annans ägo (gäller dock inte vid dödsfall när det rör dig som efterlevande 
make, maka eller sambo).  
 
Skulle det vid en besiktning visa sig att förutsättningarna ej uppfylls upphör 
anstånd att gälla. När behov uppstår sker anslutning till för tillfället gällande 
taxa. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 185/16, Ansökningar om anstånd 
anslutningsavgift för kommunalt VA 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att tills vidare bevilja fastigheten Rotavik 1:9 anstånd med anslutning till  
     kommunalt vatten och avlopp enligt kategori B i Riktlinjer avseende ärenden om  
     anstånd med erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning och delbetalning av  
     anslutningsavgift. 
  
Anstånd gäller under förutsättning att villkor i FÖRBUD mot att släppa ut 
avloppsvatten från fastigheten ROTAVIK 1:9, Torsås kommun (2016/BMN605) 
följs, och gäller till dess behov uppstår eller till dess att fastigheten övergår i 
annans ägo (gäller dock inte vid dödsfall när det rör dig som efterlevande 
make, maka eller sambo).  
 
Skulle det vid en besiktning visa sig att förutsättningarna ej uppfylls upphör 
anstånd att gälla. När behov uppstår sker anslutning till för tillfället gällande 
taxa. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 186/16 
KS § 157/16 
AU § 185/16   16/KS0039  
Samordnare för asylsökande 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samordnare Rickard Johansson har bland annat varit länken mellan de 
asylsökande och samhället genom att leda in dem i aktiviteter som våra 
föreningar erbjuder men även starta meningsfulla aktiviteter på egen hand. 
 
Uppdraget upphör vid oktober månads utgång 2016. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta ställning till något 
beslut. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-09 kommunstyrelsen besluta: 
 
att förlänga Rickard Johanssons tjänst som samordnare för asylsökande.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-08-30: 
 
att ärendet utgår för komplettering och återkommer i kommunstyrelsen  
     2016-09-27. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att förlänga Rickard Johanssons tjänst som samordnare för asylsökande till och 
     med 2016-12-31.  
-----  
Sändlista 
Rickard Johansson 
Personalavdelningen 
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KS § 187/16 
AU § 192/16   16/KS0119  
Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för 
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutar 2016-06-10 att 
rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stöd-
funktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och 
jämlik socialtjänst samt att under 2017 – 2018 utreda vidare och förankra i 
kommuner och landsting framtida finansiering av en nationell stödfunktion. 
 
Bakgrunden är att den statliga finansieringen av flera aktiviteter bedrivna av 
SKL på nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör efter 2016. En av 
anledningarna till detta är att statsbidragen har gått från att vara riktade till mer 
generella. För fortsatt utvecklingsstöd på nationell nivå behöver nu 
finansieringen av en stödfunktion på SKL säkras efter 2016.  
 
För Torsås del innebär detta en kostnad på 2 500 kronor baserad på antalet 
befolkning 2015, 6 965 personer. 
 
Kommunens ställningstagande meddelas till niklas.eriksson@skl senast  
2016-09-30. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-08-09: 
 
att inhämta socialnämndens synpunkter på finansiering av nationell stöd- 
    funktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
    socialtjänst,  
 
att socialnämndens synpunkter redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 
     2016-09-27. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-09-27 
 
Socialnämnden beslutar 2016-09-22 § 114 att nämnden ser positivt till 
medverkan av finansiering med 2 500 kronor samt ställer sig bakom Sveriges 
kommuner och landstings rekommendationer. 
 

Fortsättning 

mailto:niklas.eriksson@skl
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Fortsättning § 187/16, Finansiering av nationell stödfunktion på 
SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad 
socialtjänst 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Torsås kommun, socialnämnden medverkar vid en finansiering om 2 500 
     kronor enligt beräkning av kostnader per kommun av en nationell stöd- 
     funktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och  
     jämlik socialtjänst samt 
 
att under 2017 – 2018 utreda vidare och förankra i kommuner och landsting  
     framtida finansieringar av en nationell stödfunktion.  
-----  
Sändlista 
niklas.eriksson@skl 

mailto:niklas.eriksson@skl
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KS § 188/16 
AU § 235/16   16/KS0094 
Icke verkställda beslut kvartal 2, 2016  
 
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 2, 2016 
 
Antal icke verkställda beslut: 5, 
Varav ett ärende övergått till LSS och ett ärende återtagits av sökanden under  
2:a kvartalet 
 

Kön Beslut – Verkställt Dagar Typ av bistånd 

Man 20140929 - 639 SoL Kontaktperson sagt upp 
uppdraget 

Kvinna 20141101 – 
20160527 

571 Övergår till personkrets LSS 
20160528 

Man 20150301 – 
20160411 

407 SoL Särskilt boende återtagit 
ansökan 

Kvinna 20150619 378 *SoL Särskilt boende brist på plats 
(lägenhet) 

Kvinna 20150618 396 LSS Personlig assistans – resursbrist 
lämplig personal 

*Meddelat, vill avvakta erbjudande under sommaren 
   
Antal dagar från beslut till rapportering (160630): 2 391 (2 050) 
Antal män: 2 (2) 
Antal kvinnor 3 (3) 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 188/16, Icke verkställda beslut kvartal 2, 2016  
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-09-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 2, 2016. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal 2, 2016. 
-----  
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 189/16 
AU § 213/16 15/KS0145 
Taxa sotning och rengöring 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad räddningschef Finn Jensen redovisar förslag på taxa för sotning 
och rengöring. 
 
Taxorna ska börja gälla från 2017-01-01. 
 
Direktionen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås beslutar  
2016-03-07 att anta taxor för sotning och rengöring och överlämna taxorna till 
respektive kommunfullmäktige för godkännande. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-24 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta taxa för sotning och rengöring att gälla från 2017-01-01. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta taxa för sotning och rengöring att gälla från 2017-01-01. 
-----    
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 190/16 
AU § 239/16 
AU § 208/16 
KS § 140/16 
AU § 166/16 16/KS0109  
Väg till pumpstation Biodammen i Torsås       
      
Ärendebeskrivning 
 
Vägen till pumpstation Biodammen i Torsås går från väg 504 norrut på 
kommunens fastighet Torsås 4:1 (1) mellan fastigheterna Torsås 4:110 och 
4:51. Efter cirka 90 meter svänger vägen 90 grader åt öster och fortsätter över 
fastighet Torsås 4:51. Efter ytterligare cirka 90 meter svänger vägen 90 grader 
åt norr och fortsätter på kommunens fastighet Torsås 4:2 (4). Kommunen äger 
genom ett servitut rätt att använda vägen över fastigheten Torsås 4:51 för att 
komma till pumpstationen.  
 
Torsås 4:110 och 4:51 har samma ägare. 
 
Den senaste tiden har framkomligheten på vägen begränsats på grund av 
schaktarbeten och ändring av marken. Dessutom har schaktmassor lagts upp 
efter den andra svängen, på kommunens fastighet Torsås 4:2 (4). 
 
Samhällsbyggnadschefen har besökt platsen och då noterades att skrot står 
uppställt på kommunens fastighet 4:2 (1). 
 
Tekniska nämnden beslutar 2016-03-22 § 10 att föreslår kommunstyrelsen 
besluta att uppmana fastighetsägaren till Torsås 4:110 och 4:51 att frakta bort 
skrot från fastigheten Torsås 4:2 (1) och schaktmassor från fastighet Torsås 4:2 
(4). 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-31 kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppmana fastighetsägaren till Torsås 4:110 och 4:51 att senast 2016-06-30 
     frakta bort skrot från fastigheten Torsås 4:2 (1) och schaktmassor från 
     fastighet Torsås 4:2 (4) samt på kommunens mark återställning av utfyllnad  
     mot ån, till markens ursprungliga skick. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-05-31: 
 
att uppmana fastighetsägaren till Torsås 4:110 och 4:51 att senast 2016-06-30 
     frakta bort skrot från fastigheten Torsås 4:2 (1) och schaktmassor från 
     fastighet Torsås 4:2 (4) samt på kommunens mark återställning av utfyllnad  
     mot ån, till markens ursprungliga skick. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 190/16, Väg till pumpstation Biodammen i Torsås 
 
Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 
Jan-Erik Mellström har genom mail 2016-07-14 samt reviderat mail 2016-07-17 
överlämnat en överklagan på sammanträdesprotokoll, arbetsutskottet 
2016-05-31, § 166 och kommunstyrelsen 2016-05-31 § 140. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-08-09: 
 
att tidigare beslut i kommunstyrelsen 2016-05-31 § 140 gäller samt 
 
att överlämna inkommen överklagan från Jan-Erik Mellström till  
     Förvaltningsrätten i Växjö. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-09-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
att lämna anstånd till fastighetsägaren till Torsås 4:110 och 4:51 att senast  
     2016-12-31 frakta bort material från fastigheten Torsås 4:2 (1) och  
     schaktmassor från fastighet Torsås 4:2 (4) samt på kommunens mark  
     återställning av utfyllnad mot ån, till markens ursprungliga skick. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lämna anstånd till fastighetsägaren till Torsås 4:110 och 4:51 att senast  
     2016-12-31 frakta bort material från fastigheten Torsås 4:2 (1) och  
     schaktmassor från fastighet Torsås 4:2 (4) samt på kommunens mark  
     återställning av utfyllnad mot ån, till markens ursprungliga skick. 
----- 
Sändlista 
Ägaren till fastigheten Torsås 4:110 och 4:51 
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KS § 191/16 16/KS0133  
Remiss – Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar 
län 2017-2021 
 
Ärendebeskrivning 
 
Landstinget i Kalmar läns kulturnämnd har skickat ut förslag till Regional 
biblioteksplan för Kalmar län 2017-2020. Planen är ett strategiskt 
styrdokument för regional biblioteksverksamhet. Torsås kommun har fått 
möjlighet att yttra sig över förslaget till regional biblioteksplan. 
 
I bibliotekslagen formuleras det regionala uppdraget: 
 
”Varje landsting och de kommuner som ingår i ett landsting ska bedriva 
regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhets-
utveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. 
 
De fyra utvecklingsområdena i biblioteksplanen är: 
 
Biblioteken som mötesplats. 
Biblioteken för litteratur och läsfrämjande. 
Biblioteksservice med god kvalitet i hela länet. 
Jämställd biblioteksverksamhet. 
 
De uppsatta målen för respektive utvecklingsområde handlar till stor del om 
stöd, samordning och kartläggning. Detta är viktiga delar för länets bibliotek 
men en större vikt bör ändå läggas vid mer konkreta insatser. Biblioteken 
behöver inspiration, få till sig metoder för verksamhets- och kvalitetsutveckling 
och kontinuerlig fortbildning. Omvärldsbevakning är en omöjlighet att hinna 
med för ett litet bibliotek liksom att hålla hög kvalitet på digitala tjänster. 
 
Enhetschef Karin Seebass föreslår bildningsnämnden att ställa sig positiv till 
biblioteksplanen men anser att målen för respektive utvecklingsområde bör ut-
vecklas. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-09-13 § 158 att ställa sig bakom enhetschef 
Karin Seebass yttrande avseende biblioteksplanen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiva till biblioteksplanen men anser att målen för respektive 
     utvecklingsområde bör utvecklas. 
-----  
Sändlista 
Landstinget i Kalmar län 
Bildningsnämnden 
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KS § 192/16 16/KS0134  
Remiss – Regional strategi Hälsa och Kultur i Hälsolandet 
Kalmar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom ramen för projektet Hälsa & Kultur har ett förslag till länsövergripande 
strategi tagits fram. Syftet med strategin är att tydliggöra hur samverkan mellan 
kultur och hälsa kan bidra till ett rikare och friskare liv för invånarna i Kalmar 
län. Torsås har följt arbetet som pågått under projektåren. Torsås kommun har 
fått möjlighet att yttra sig över förslaget till strategi. 
 
Strategins mål: 
 
En ökad och faktiskt självupplevd hälsa för länets invånare. 
Alla länsinvånare har tillgång till kultur. 
Kultur används som en metod för att främja hälsoarbetet i Kalmar län. 
 
För att uppnå målen ska kommunen prioritera: 
 
Kommunerna kan med fördel ta fram förvaltningsövergripande dokument 
kring hur kultur kan användas som hälsofrämjande metod. 
Socialnämndens styrdokument ska innehålla skrivningar om på vilket sätt 
kultur främjar människors hälsa samt att kultur är en mänsklig rättighet. 
Kommunens kulturplan ska innehålla skrivningar om på vilket sätt kultur 
främjar människors hälsa samt att kultur är en mänsklig rättighet. 
 
För att Torsås kommun ska kunna uppnå målen krävs samverkan och resurser 
såväl regionalt som lokalt vilket också betonas i strategin. Implementering är 
resurskrävande vilket ofta är den mindre kommunens dilemma. 
 
Enhetschef Karin Seebass föreslår bildningsnämnden ställa sig positiva till 
strategin under förutsättning att det regionalt avsätts tid och resurser för 
kommunernas räkning. Att det erbjuds kompetensutveckling, utbudsdagar och 
seminarier. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2016-09-13 § 158 att ställa sig bakom enhetschef 
Karin Seebass yttrande avseende biblioteksplanen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiva till strategin under förutsättning att det regionalt avsätts tid  
     och resurser för kommunernas räkning samt 
 
att det erbjuds kompetensutveckling, utbudsdagar och seminarier.  
----- Sändlista Landstinget i Kalmar län, Bildningsnämnden 
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KS § 193/16 
AU § 221/16 
KS § 141/16 
AU § 168/16 
KS § 71/16 
AU § 69/16 16/KS0053  
Bergkvara hamn       
      
Ärendebeskrivning 
 
Gustav Bergman, AB Bröderna Höglund Teknik & Service har i ett mail 
daterat 2016-02-01 informerat om bolagets tuffa ekonomiska situation på 
grund av olika faktorer men framförallt på den vikande marknaden på de gods 
som hanteras. 
 
Förra året var ett rejält underskott och tendens för 2016 pekar åt samma håll 
vilket gör att en räddningsplan av bolaget som bedriver driften av hamnen 
upprättas. 
 
Som en del av räddningsplanen så föreslås att under 2016 sänka arrende- 
avgiften till 100 000 kronor. 
 
En process är i gång med att lägga ut hamnbolaget till försäljning. 
 
Christofer Johansson, C kommer inte att ställning till några beslut vid dagens 
sammanträde utan inväntar ett sammanträffande med sin partigrupp. 
  

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mats Olsson, KD yrkar att en 
arrendesyn gör av området samt avslår en sänkning av arrendeavgiften. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat om 
att en arrendesyn gör av området samt att avslå en sänkning av arrendeavgiften. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-03-08 kommunstyrelsen besluta: 
 
att en arrendesyn görs av området, 
 
att avslå framställan om en sänkning av arrendeavgiften.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 193/16, Bergkvara hamn 
 
Kommunstyrelsens behandling 2016-03-22 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla yrkandet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-03-22: 
 
att en arrendesyn görs av området, 
 
att avslå framställan om en sänkning av arrendeavgiften. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-05-31 
 
Gustav Bergman, Bergkvara Hamn & Stuveri har i ett mail daterat 2016-05-23 
informerat om att bolaget befinner sig i en svår situation gå grund av vikande 
godsflöden och begär om en omedelbar uppsägning av arrendeavtalet. 
 
Tanken är att bolaget kommer att finnas kvar och således miljötillståndet som 
bolaget besitter vilket gör det möjligt att bedriva hamnverksamhet men då i en 
annan form/under andra avtal. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-31 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna att Bergkvara Hamn & Stuveri frånträder upprättat nyttjande- 
     rättsavtal daterat 2012-10-30 under förutsättning att området/marken är  
     återställd senast 2016-09-30 efter godkänd besiktning/avsyn. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-05-31: 
 
att godkänna att Bergkvara Hamn & Stuveri frånträder upprättat nyttjande- 
     rättsavtal daterat 2012-10-30 under förutsättning att området/marken är  
     återställd senast 2016-09-30 efter godkänd besiktning/avsyn. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-24 
 
Arbetsutskottet föreslår 2016-08-24 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avskriva ärendet med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2016-05-31. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 193/16, Bergkvara hamn 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avskriva ärendet med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2016-05-31,  
     att godkänna att Bergkvara Hamn & Stuveri frånträder upprättat nyttjande- 
     rättsavtal daterat 2012-10-30 under förutsättning att området/marken är  
     återställd senast 2016-09-30 efter godkänd besiktning/avsyn. 
-----  
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KS § 194/16 
AU § 222/16 
KS § 95/16 
AU § 124/16 16/KS0090 
Redovisning, Sälsafari från Bergkvara 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Per Andersson, LP Shipping har till kommunstyrelsen inkommit med en 
skrivelse daterad 2016-04-05 avseende möjlighet att köra sälsafari från 
Bergkvara 2016.  
 
Båten Beverley som tar tolv passagerare är en stabil båt med gott om plats 
ombord och handikappanpassad för rullstolar, 11,05 x 4,20, djupgående på 
1,60.  
 
Båten ska i så fall ligga nere i Bergkvara 2016-06-10 – 2016-07-15 samt 2016-
08-24 – mitten av september 2016. Då behövs en kaj där man kan lasta på i 
nivå med kajen och båten, för att ta med rullstolar och personer med 
svårigheter att klättra, kliva. Plats för att manövrera båten behövs samt gärna i 
närheten av 220 volt för att ladda batterierna ibland. Där ska även finnas plats 
där passagerarna kan ställa sina bilar. 
 
Turismansvarig Ann-Sofie Gränefält och samhällsbyggnadschef Martin Storm 
ställer sig positiva till sälsafari från Bergkvara och under flera år har man 
samarbetet med Kolboda-båten. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-04-19 kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till sälsafari från Bergkvara under 2016, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschef att utreda förutsättningarna för att lösa det 
     praktiska såsom kajplats, el och eventuella kostnader för att genomföra säl- 
     safari från Bergkvara under 2016. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-04-26: 
 
att ställa sig positiva till sälsafari från Bergkvara under 2016, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschef att utreda förutsättningarna för att lösa det 
     praktiska såsom kajplats, el och eventuella kostnader för att genomföra säl- 
     safari från Bergkvara under 2016. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 194/16, Redovisning, Sälsafari från Bergkvara 
2016 
 
Arbetsutskottets behandling 2016-08-24 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar i en skrivelse daterad  
2016-08-15 att entreprenören Lp Shipping erbjudits kajplats i Bergkvara och 
inget behov av elektricitet behövs. Kostnaden för kommunen är noll kronor. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-24 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera samhällsbyggnadschefens redovisning avseende kajplats för sälsafari 
     från Bergkvara 2016.  

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera samhällsbyggnadschefens redovisning avseende kajplats för sälsafari 
     från Bergkvara 2016.  
-----  
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KS § 195/16 
AU § 236/16   
KF § 72/16    16/KS0101  
Medborgarförslag – Öka bemanningen inom hemtjänsten och 
äldreboende 
  
Ärendebeskrivning  
 
Ulf-Peter Rosenblad, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun 
ökar bemanningen inom hemtjänsten och äldreboende. 
 
Detta med anledningen av den höga sjukfrånvaron och den tunga arbetsbörda 
som många inom hemtjänsten och åldringsvården har, föreslås att Torsås 
kommun ökar bemanningen inom hemtjänsten med sex till åtta personer och 
tre till fyra personer inom äldreboende. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-0516: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Öka bemanningen inom hemtjänsten och 
     äldreboende till socialnämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 

 
Arbetsutskottets behandling 2016-09-06 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2016-08-16 § 98 att med anledning av 
rådande personalsituation inom socialförvaltningen meddela kommunstyrelsen 
att tidsfristen inte kan hållas. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-09-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna tidsfristen för socialnämnden avseende beredning av medborgar- 
     förslag – öka bemanningen inom hemtjänsten och äldreboendet fram till  
     och med mars månad 2017. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna tidsfristen för socialnämnden avseende beredning av medborgar- 
     förslag – öka bemanningen inom hemtjänsten och äldreboendet fram till  
     och med mars månad 2017. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KS § 196/16 
AU § 223/16 
AU § 77/16 
KF § 16/16   16/KS0019 
Medborgarförslag – Köp in en så kallad ”hansabräda” alternativt 
en ”KTH Rescue” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Johan Hellborg, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att 
samhällsbyggnadskontoret köper in en så kallad ”hansabräda” alternativt en 
”KTH Rescue” med tillhörande ”långa linan” för att placeras hos Svenska 
SjöRäddningsSällskapet (SSRS) i Bergkvara hamn. 
    

Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Köp in en så kallad ”hansabräda” 
     alternativt en ”KTH Rescue” till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Köp in en så kallad ”hansabräda” 
     alternativt en ”KTH Rescue” till kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-24 
 
Kommunchef Håkan Petersson har i beredningen samrått med räddningschef 
Hans Erlandsson för att inhämta sakkunskap i frågan.  
 
Räddningschefen har varit i kontakt med Sjöräddningssällskapet i Bergkvara 
och diskuterat det inkomna medborgarförslaget i relation till sällskapets 
uppdrag, utrustning och organisation. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 196/16, Medborgarförslag – Köp in en så kallad 
”hansabräda” alternativt en ”KTH Rescue” 
 
I dessa diskussioner framkom ett förslag där Svenska Sjöräddningssällskapet 
(SSRS) och Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås (RFET) under 
hösten 2016 tillsammans utreder, via kommande övningar, vilket behov 
respektive organisation har. Att därvid skapa förståelse för varandras 
kompetenser samt skapa rutiner för att på bästa sätt hjälpa medborgarna vid 
oönskade händelser. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-24 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Köp in en så kallad ”hansabräda” alternativt en 
     ”KTH Rescue” med hänvisning till kommunchefens och Räddningschefens 
     yttrande, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Köp in en så kallad ”hansabräda” alternativt en 
     ”KTH Rescue” med hänvisning till kommunchefens och Räddningschefens 
     yttrande, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----    
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 197/16 
AU § 200/16 
AU § 81/16 
KF § 20/16   16/KS0047 
Motion – Bygg för äldre 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin, L och Johan Petersson, L efterhör i en motion att Torsås 
kommun omedelbart inleder projektering av äldreboende, att en styrgrupp 
utses med bland andra representanter för seniorerna samt att boendet avser 
både bistånds- och icke bistånds-bedömda samt dementa. 
    

Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-15: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg för äldre till kommunstyrelsen för  
     beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bygg för äldre till socialnämnden för  
     beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av 
medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska 
orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-09 
 
Yttrande föreligger från socialchef Dan Sjöholm. 

 
Ett arbete med Trygg hemgång planeras att påbörjas i höst. Trygg hemgång 
syftar till att brukarna skall kunna komma direkt hem efter avslutad sjukhus-
vistelse utan att behöva utnyttja korttidsplats. Om detta arbete blir framgångs-
rikt kan förhoppningsvis någon av de nuvarande korttidsplatserna omvandlas 
till platser för särskilt boende. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 197/16, Motion – Bygg för äldre 
 
Sammanfattningsvis är det i nuläget svårt att enbart av ekonomiska skäl 
motivera en utbyggnad av antalet platser för särskilt boende. Pågående arbete 
kring hemtjänstkostnader samt Trygg hemgång bör dock följas upp och 
utvärderas. 
 
Socialnämnden beslutar 2016-06-16 § 95 att godkänna socialchefens yttrande 
och överlämna det till kommunkansliet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-08-09: 
 
att inhämta pensionärsrådets synpunkter på socialnämndens svar på motionen  
     – Bygg för äldre. 
 

föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motion – Bygg för äldre med hänvisning till socialnämnden beslut och  
     socialchefens yttrande,  
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2016-09-27 
 
Ärendet utgår, inväntar Pensionärsrådets synpunkter på socialnämndens svar 
på motionen – Bygg för äldre. 
-----  
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KS § 198/16 
AU § 224/16 
AU § 53/15 
KF § 164/15    15/KS0250  
Motion – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i Bergkvara 
  
Ärendebeskrivning  
 
Kristdemokraterna i Torsås hemställer i en motion att samhällsbyggnads-
förvaltningen ser över samarbetsmöjligheter med Dalskärs Camping enligt 
inlämnad motion samt tar fram kostnadsförslag för de enklare insatserna. 
 
Sedan en tid tillbaka har husbilssemestrare parkerat och övernatta på den 
Norra Hamnplan i Bergkvara. Det har de senaste åren blivit en alltmer populär 
ställplats. Ett problem kring den egenvalda ställplatsen är det så kallade 
gråvattnet.  
 
Med enkla medel och med minsta påverkan av Norra Hamnplan borde man 
kunna ordna upp ställplatser så att turister som kommer med husbil kan 
fortsätta övernatta på denna plats utan att skräpa ner och förstöra omgivningen 
för ortsborna. Anrätta sopsorterings- möjligheter, anvisningsskyltar, 
parkeringsrutor med elstolpar och viss utsmyckning. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-12-14: 
 
att överlämna motionen – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i 
     Bergkvara till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden/ fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad 
svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-02-02: 
 
att överlämna motionen – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i 
     Bergkvara till kommunchefen för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden/ fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad 
svarstid anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Fortsättning 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 34 av 37   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-09-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 198/16, Motion – Ställplatser för husbil på Norra 
Hamnplan i Bergkvara 
 
Arbetsutskottets behandling 2016-08-24 
 
Kommunchef Håkan Petersson yttrande; 
 
Att kunna erbjuda attraktiva ställplatser för husbilar är betydelsefullt för att 
möta en nationellt och internationellt växande målgrupp.  
 
Hela hamnområdet i Bergkvara är föremål för en större översyn och program-
plane arbete där även behovet/möjligheten till ställplatser för husbilar bör 
tillföras. Därför föreslår att tillsvidare avvakta den fortsatta planeringen för ett 
framtida Bergkvara och inkludera frågan i programplanearbetet.  
 
Kontakt har tidigare tagits med Dalskärs Camping och kontakter kommer även 
att tas till 2017 års turistsäsong. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2016-08-24 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i Bergkvara 
     med hänvisning till kommunchefen yttrande, 
 
att motionen härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i Bergkvara 
     med hänvisning till kommunchefen yttrande, 
 
att motionen härmed anses besvarat. 
-----    
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 199/16   16/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Protokoll 2016-09-14, Torsås Företagscentrum. 

 Överprövning, kommunhusen. 

 Bankernas kontanthantering, Sveriges kommuner och Landsting 

 Näringslivsdagarna Karlskrona. 

 Tankesmedjan. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att kommunchefen sammankallar kommunstyrelsens presidium och 
     ordförande för Torsås Företagscentrum till en träff, 
 
att notera informationen, från kommunledningen. 
-----  
Sändlista 
Kommunchefen  
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KS § 200/16   16/KS0016  
Anmälan om beslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2016-09-06, centrala ledningsgruppen  
2016-08-29 och 2016-09-08, näringslivsrådet 2016-09-12. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna, anmälan. 
-----  
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KS § 201/16   16/KS0003  
Kurser/konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges: 
 

 Regionförbundet i Kalmar län, Hur påverkas kommuner och landsting av 
regeringens budgetproposition, 2016-10-17, Kalmar. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att Mona Magnusson, M medverkar vid Hur påverkas kommuner och  
     landsting av regeringens budgetproposition i Kalmar 2016-10-17, 
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad kurs/konferens. 
 -----  

 
 
 

 


