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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  2007-09-04  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
Plats och tid Kommunledningskontoret 2007-09-04, 08.30 – 12.30 
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c § 305 - 319 
  Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
  Hans-Olof Berg, c, tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson 
  
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  JanErik Assarsson, skolchef § 305 - 306  
  Kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus Holmebrant § 305 - 306 
  Fritidsgårdsansvarig Anders Adelgren § 305 - 306 
  Tomas Järnetun, Annigun Wedin, Per Edeborg, Länsstyrelsen § 311 
  Kerstin Ahlberg, kommunekolog § 311  
  Ingemar Skotheim, tekniska nämndens ordförande § 320 
    
  
  
  
Utses att justera  Hans-Olof Berg 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2007-09-06 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 305 - 321

    
 Ordförande Roland Swedestam   
    
 Justerande Hans-Olof Berg  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

 Kommunstyrelsens  
 arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2007-09-04   
    
Datum för anslags  
uppsättande 2007-09-06 Datum för anslags 

nedtagande 2007-09-28 

    
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Torsås 
  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
AU § 305/07 
AU § 269/07             06/KS0005 
Besparing efter omorganisation inom kultur och fritidsförvaltningen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur – och fritidsnämnden beslutar 2007-06-11 § 56 att begära in en redovisning från 
kommunstyrelsen över vilken besparing som den nya organisationen med gemensam 
förvaltningschef för barn- och utbildnings- och kultur- och fritidsförvaltningen inne- 
burit jämfört med den tidigare organisationen. 
 
I samband med gemensam förvaltningschef omregleras Karin Seebass tjänst som 
bibliotekarie till en tjänst som enhetschef för kultur och fritid. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-07: 
 
att bjuda in till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-04  skolchef JanEric Assarsson   
     och kultur- och fritidsnämndens presidium för att inför arbetsutskottet redovisa  
     besparing efter omorganisation. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-04 
 
Skolchef JanEric Assarsson och kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus 
Holmebrant redovisar den besparing som blivit efter ny organisationen med gemensam 
förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
 
Enligt skolchefen är besparingen 166 000 kronor (skillnaden mellan att nyanställa en 
kultur- och fritidschef 512 000 kronor per år och före kulturchef 345 000 kronor per år). 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera informationen från skolchef JanEric Assarsson och kultur- och 
     fritidsnämndens ordförande Magnus Holmebrant. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
AU § 306/07 
AU § 270/07             07/KS0147 
Fritidsgårdslokalen i Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2007-06-11 § 52 att tillskapa ett musikhus i Torsås 
genom byggnation i TM:s lokaler. Fritidsgårdarna i Bergkvara och Söderåkra läggs ner. 
 
Nämnden ingår vidare till kommunstyrelsen med hemställan om att fritidsgårdslokalen i 
Söderåkra säljs till Söderåkra AIK. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-07: 
 
att bjuda in till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-04  skolchef JanEric Assarsson   
     och kultur- och fritidsnämndens presidium med anledning av hemställan om att  
     fritidsgårdslokalen i Söderåkra säljs. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-04 
 
Skolchef JanEric Assarsson, kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus 
Holmebrant och fritidsgårdsansvarig Anders Adelgren redogör för kultur- och 
fritidsnämndens beslut 2007-06-11 § 52 om hemställan till kommunstyrelsen att sälja 
fritidsgårdslokalen i Söderåkra. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att tillsvidare avvakta med en försäljning av fritidsgårdslokalen i Söderåkra. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  2007-09-04  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
AU § 307/07             07/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottets beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 308/07             07/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottets beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 23   
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  2007-09-04  
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AU § 309/07 
KS § 239/06  
AU § 111/06            Dnr 06/KS0091 
Markförsäljning del av Torsås 4:2, 3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-11-28 § 239 att godkänna förslag på köpekontrakt 
mellan Torsås kommun och Janis Lindström på del av fastigheten Torsås 4:2, 3, till en 
kostnad av 30 000 kronor. 
 
Sekreterare Yvonne Nilsson har 2007-08-27 kontaktat Janis Lindström med anledning 
av att tecknat avtal inte undertecknats samt att köpeskillingen inte reglerats. 
Överenskommelse har skett med Janis Lindström att upphäva kommunstyrelsens beslut 
2006-11-28 § 239. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2006-11-28 § 239 .  
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
AU § 310/07 
KS § 169/07               
AU § 227/07 
KS § 116/07 
AU § 163/07             07/KS0093 
Gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-03-22 § 29 att hemställa hos 
kommunstyrelsen om att en gemensam policy utarbetas när det gäller försäljning av 
inventarier.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier upprättas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-05-02: 
 
att gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier upprättas. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Följande regler gäller för avyttring och kassation av kommunal lös egendom som 
organisationen själv inte längre har behov av. 
 
Egendomen av lågt värde ska tillställas kommunens arbetsmarknadsenhet Vågen. 
 
Lågt värde = halvt basbelopp. 
 
Har egendomen stort ekonomiskt värde, såsom vissa maskiner eller liknande, skall ett 
anbudsförfarande användas för att följa likställighetsprincipen. Med stor ekonomiskt 
värde avses egendom med samlat ekonomiskt värde över halvt basbelopp. 
 
Beslutsrätt kring avyttring av kommunal lös egendom skall regleras i respektive nämnds 
delegationsordning. 
 
Beslut av kassation av kommunal lös egendom bör lämpligen fattas av närmaste chef. 
Beslutsrätt kring kassation av kommunal lös egendom skall regleras i respektive 
nämnds delegationsordning. 
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Fortsättning § 310/07, Gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag på regler för avyttring och kassation av kommunal lös egendom. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-08-21: 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för komplettering. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-04 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Nytt förslag till regler för avyttring och kassation om kommunal lös egendom föreligger 
från ekonomichef Kent Frost. 
 
I första hand skall lös egendom användas inom den egna nämndens område. Vem som 
ansvarar för detta och vem som man ska vända sig till regleras i nämndens delegations-
ordning. 
 
I andra hand ska kommunens övriga verksamheter erbjudas egendomen. Vem som 
ansvarar för detta och vem man ska vända sig till regleras i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
 
Övrig egendom av lågt värde skall tillställas kommunens arbetsmarknadsenhet Vågen. 
Vågen skall en gång per år redovisa vilken egendom som man fått in från de olika 
verksamheterna. 
 
Har egendomen stort ekonomiskt värde, såsom vissa maskiner och liknande skall ett 
anbudsförfarande användas för att följa likställighetsprincipen. Med stort ekonomiskt 
värde avses egendom med samlat ekonomiskt värde över halvt basbelopp. Detta skall 
även anmälas till ekonomichefen. 
 
All beslutsrätt kring avyttring av kommunal lös egendom skall regleras i respektive 
nämnds delegationsordning. 
 
Beslut av kassation av kommunal lös egendom bör lämpligen fattas av enhetschef eller 
motsvarande. 
Beslutsrätt kring kassation av kommunal lös egendom skall regleras i respektive 
nämnds delegationsordning. 
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Fortsättning § 310/07, Gemensamma riktlinjer för försäljning av inventarier 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta förslag till regler för avyttring och kassation av kommunal lös egendom.   
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 311/07             07/KS0169 
Regional Landskapsstrategi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Representanter från Länsstyrelsen Tomas Järnetun, Annigun Wedin, Per Edeborg och  
från Torsås kommun kommunekolog Kerstin Ahlberg föredrar ärende gällande regional 
landskapsstrategi. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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AU § 312/07             07/KS0005 
Förköpsyttrande Kroka 4:7 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Kroka 4:7. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet      Kontraktsdatum     Köpesumma 
 
Kroka 4:7      2007-08-21      550 000:- (Femhundra- 

          femtiotusen kronor) 
-----  
Exp till: 
Skäggenäs Konsult AB 
Stephan Willberg 
Villa Sjövik Drag 167 
380 30 Rockneby 
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AU § 313/07 
AU § 296/07 
AU § 268/07               07/KS0149 
Förslag från Centerpartiet i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Centerpartiet i Torsås kommun föreligger förslag på hur lokalfrågan i Gullabo ska 
lösas med anledning av att lokalen med förskolan Grankotten i Gullabo är mögelskadad. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Centerpartiet vill att kommunstyrelsen, Torsås Fastighets AB och barn- och 
utbildningsnämnden startar en utredning för att snarast kunna möjliggöra ett förvärv av 
prästgården i Gullabo så att barn- och utbildningsnämnden i sin tur ska kunna göra en 
omorganisation av barnomsorgen i Gullabo för att nå den bästa verksamheten med en 
långsiktig lösning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-07: 
 
att tillsätta en arbetsgrupp med en förtroendevald från barn- och utbildningsnämnden,  
     VD för Torsås Fastighets AB och skolchefen. I gruppen ingår Bert Appert (tp) som  
     kommunstyrelsens representant, 
 
att en första avrapportering från arbetsgruppen sker på arbetsutskottets sammanträde 
     2007-08-21. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-08-21 
 
Skrivelse föreligger från Petter Gustavsson och Maria Andersson samt Anna Fransson 
och Anders Jakobsson med uppmaning att köpa prästgården i Gullabo. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-21: 
 
att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-04, 
 
att notera inkomna skrivelser från Petter Gustavsson och Maria Andersson samt Anna  
     Fransson och Anders Jakobsson. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-04 
 
Bert Appert, tp lämnar en första avrapportering från arbetsgruppens överläggningar 
2007-08-28. 
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Fortsättning 313/07, Förskolan i Gullabo 
 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Bert Appert, tp. 
-----  
Exp till: 
För kännedom, Marcus Johansson 
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AU § 314/07 
AU § 295/07             07/KS0005 
Förköpsyttrande Binnaretorp 2:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-21: 
 
att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-04. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-09-04: 
 
att bjuda in Marcus Johansson till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-19 samt 
 
att hänskjuta förköpsyttrandet till detta sammanträde. 
-----  
Exp till: 
Marcus Johansson 
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AU § 315/07 
AU § 108/07             07/KS0060 
Revidering Brottsförebyggande rådet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2003-05-06 § 76 utse representanter för ledningsgrupp och 
arbetsgrupp i Brottsförebyggande rådet. 
 
En genomgång och revidering av representanter i Brottsförebyggande rådet bör ske. 
 
Yrkanden 
 
Lena Gustafsson, v med instämmande av Bert Appert, tp yrkar en återkoppling med 
Brottsförebyggande rådet för en rapport om vad som har uträttats under åren. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-03-06: 
 
att begära in en rapport från Brottsförebyggande rådet om vad som har uträttats under  
     åren från 2003. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-04 
 
Håkan Algotsson, c föredrar ärendet utifrån inlämnad redogörelse för Brottsföre-
byggande rådet i Torsås kommun. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från Håkan Algotsson, c. 
-----  
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 av 23   
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  2007-09-04  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
AU § 316/07             08/KS0001 
Sammanträdestider 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2008 enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  15, 29   Augusti   5, 26 
Februari  12, 26   September  9, 23 
Mars   11, 25   Oktober   14, 28 
April   8, 22   November   11, 25 
Maj   13, 27   December   9 
Juni   10 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inte annat bestäms. Kallelse till arbetsutskottets 
sammanträde sänds torsdagen veckan innan. Ärenden som avses behandlas på 
arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast onsdag veckan innan. 
 
Personalutskottet 
 
Januari  22    Augusti   19 
Februari  19    September  16 
Mars   18    Oktober   21 
April   15    November   18 
Maj   20    December   15 
Juni   24 
 
Sammanträdet börjar kl 08.30 om inte annat bestäms. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  8    Augusti   12 
Februari  5    September  2 
Mars   4    Oktober   7 
April   1    November   4 
Maj   6    December   2 
Juni   3 
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 om inte annat bestäms. 
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Fortsättning § 316/07, Sammanträdestider 2008 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Januari  30    September  24 
Februari  27    Oktober   22 
Mars   26    November   26 
April   23    December   16 
Maj   28  
Juni   17  
 
Sammanträdet börjar kl 18.30 förutom den 26 november och 16 december, då 
sammanträdet börjar kl 18.00. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2008 för arbetsutskottet, personalutskottet 
  samt kommunstyrelsen,  
 
att uppdra åt sekreterare Yvonne Nilsson att meddela övriga nämnder att upprätta och 
     anta sammanträdestider för 2008,  
 
att överlämna antagna sammanträdestider till kommunkansliet för sammanställning av  
     samtliga nämnders sammanträden under 2008. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta:  
 
att anta förslag till sammanträdestider för 2008 för Kommunfullmäktige. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 317/07 
AU § 20/07              06/KS0009 
Erbjudande om medborgarenkät 
 
Ärendebeskrivning 
 
Statistiska Centralbyrån erbjuder samtliga Sveriges kommuner att delta i en 
medborgarenkät. 
 
Datainsamlingen görs via en postenkät som skickas till ett urval av medborgare i 
åldrarna 18-84 år i varje deltagande kommun. Datainsamlingsperioden är sju veckor och 
under den tiden skickas tre påminnelser varav två innehåller ny frågeblankett och nytt 
svarskuvert. 
 
Kostnaden för Torsås kommun är 47 000 kronor, med ett urval på 500 personer. Om 
kommunen önskar ett eget missiv underskrivet av kommunens företrädare att bifoga 
postenkäterna tillkommer 1 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-09: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att undersöka möjligheten att i första hand ta  
     fram en egen medborgarenkät. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-04 
 
 Kommunchef Tommy Nyberg fördrar ärendet. 
 
Turismansvarig Stine Breum kommer tillsammans med förvaltningschefer samt 
kommunalråd att sätta ihop en enkät som skickas ut till alla hushåll. Där kommer 
således allt från barnomsorg, äldreomsorg till politiskt arbete att tas upp. Ett 40-tal 
frågor som vi sedan i någon form kommer att sammanställa och presentera. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att upprätta förslag till en enkät- 
      undersökning. 
----- 
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 318/07             07/KS0092 
Inbjudan att lämna remissynpunkter på Ansvarskommitténs slutbetänkande 
Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansvarskommittén överlämnar sitt slutbetänkande 2007-02-27. Kommittén har i bred 
enighet redovisat ett betänkande som tydliggör de problem och begränsningar  som 
dagens samhällsorganisation utgör. Den föreslår en rad reformer för att förbättra 
styrningen, tydliggöra rollfördelningen och ge förutsättningar för bättre samspel mellan 
olika samhällsnivåer och aktörer. 
 
Betänkandet sänds härmed ut på en bred remiss. Ambitionen är att få till stånd en öppen 
och omfattande diskussion om kommitténs förslag. Reformförslagen berör hela 
samhällsorganisationen och alla som önskar måste få en chans att delta i diskussionen 
och framföra sina synpunkter. 
 
Information om Ansvarskommitténs betänkande finns tillgängligt på regeringens 
hemsida under adress: www.regeringen.se/ansvarskommitten.  
 
Remissvar ska vara inkomna till Finansdepartementet senast 2007-09-21. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-19. 
-----  
Exp till: 
Arbetsutskottet 
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AU § 319/07 
AU § 303/07             07/KS0053 
Vindkraftsexpo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Roland Swedestam, s efterlyser en redovisning över verksamheten på 
Vindkraftsexpo i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-08-21: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att vid arbetsutskottets sammanträde  
     2007-09-02 lämna en redovisning över verksamheten på Vindkraftsexpo i  
     Bergkvara. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-04 
 
Kommunchef Tommy Nyberg ger en redovisning om verksamheten på vindkraftsexpo. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från kommunchef Tommy Nyberg. 
-----  
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AU § 320/07 
AU § 236/07 
AU § 224/07             07/KS0125 
Information om kommunens badplatser, vandringsleder med mera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2007-05-29 att bjuda in turismansvarig Stine 
Breum Appelqvist före en redovisning av kommunens badplatser, vandringsleder med 
mera. 
 
Turismansvarig Stine Breum Appelqvist föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-06-12: 
 
att uppdra åt teknisk chef Tommie Sigvardsson och turismansvarig Stine Breum  
     Appelqvist att redovisa, hur eftersatt underhållet är idag samt resursbehovet på  
     kommunens badplatser, vandringsleder och gästhamn. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-09-04 
 
Tekniska nämndens ordförande Ingemar Skotheim och kommunchef Tommy Nyberg 
lämnar en redovisning om hur eftersatt underhållet är idag samt resursbehovet på 
kommunens badplatser, vandringsleder och gästhamn. 
 
Från turismansvarig Stine Breum Appelqvist föreligger en skrivelse gällande offentliga 
miljöer i Torsås kommun. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från tekniska nämndens ordförande Ingemar Skotheim och  
     kommunchef Tommy Nyberg, 
 
att notera inkommen skrivelse från turismansvarig Stine Breum Appelqvist. 
-----  
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AU § 321/07 
AU § 161/07 
AU § 46/07 
AU § 287/06 
AU § 211/06             06/KS0167 
Sjöfartsmuseet i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Sjöfartsmuseum är i behov av att upprustas.  Bland annat måste tak och 
väggar isoleras så att byggnaden kan hålla cirka 15 grader inomhus. 
 
Ett problem är att länsstyrelsen inte kan bevilja några pengar för upprustningen eftersom 
museet har flyttats från sin ursprungliga plats. Eventuellt kan Boverket ge bidrag. 
 
Att ta fram och sammanställa ansökningshandlingar är ett tidskrävande arbete och en  
handläggare behöver utses och. Målsättning är att en handläggare ska komma igång 
med arbetet under första halvåret 2007 och att Boverket kan ha en ansökan efter 
sommaren nästa år. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt ledningsgruppen att utse en handläggare som ska handlägga  
     bidragsansökan för Sjöfartsmuseet samt  
 
att efterhör med Bergkvara Hamn & Stuveri AB om nuvarande placering av 
     Sjöfartsmuseet kan utgöra framtida hinder för hamnens utveckling. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Skrivelse daterad 2007-01-19 från Bergkvara Hamn & Stuveri AB föreligger, att 
nuvarande placering av Sjöfartsmuseet utgör inget hinder för hamnens framtida 
utveckling. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-23: 
 
att notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-04-17 
 
Kommunchef Tommy Nyberg föredrar ärendet. 
 
Vissa kulturlokaler som tillhör någon annan än staten kan få bidrag från Boverket till 
bland annat ny- och ombyggnad, standardhöjande reparationer, handikappanpassning 
samt utbyte eller komplettering av inventarie. För bidrag måste projektet bedömas 
viktigt från kulturpolitiskt synpunkt. Projektet får inte påbörjas innan man fått beslut om 
bidrag. 
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Fortsättning § 321/07, Sjöfartsmuseet i Bergkvara 
 
Man kan få bidrag med högst 30 % av bidragsunderlaget för nybyggnad och med högst 
50 % av underlaget för övriga projekt. 
 
Boverkets Samlingslokaldelegation beslutar om bidrag en gång om året. En ansökan 
som lämnas före den 1 oktober ett år får beslut om bidrag senast under februari månad 
året därpå. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-04-17: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att ta fram underlag och sammanställa en  
     bidragsansökan. 
 
Arbetsutskottet behandling 2007-09-04 
 
Förslag föreligger från kommunchef Tommy Nyberg att ej ansöka om pengar för 
renovering av Sjöfartsmuseet hos Boverket utan ge kommunchefen i uppdrag att bevaka 
behoven och att ta upp ärendet igen till nästa år för behandling. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2007-09-19. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


