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AU § 114/14 
AU § 6/14   13/KS0046  
Ersättning för flyktingplacering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mellan integrationsenheten och bildningsnämnden har en överenskommelse 
om ersättning för barn i skolan, förskolan och förberedelseklass tecknats  
2010-09-28. 
 
Ersättningen är en schablon om 25 000 kronor per helår och barn under 
maximalt två år. Ersättningen upphör om barnet/eleven avslutar sin 
placering/skolgång. Ersättningen skall utgå till skolan två gånger per år den 1 
mars och den 1 september med start år 2011. 
 
Denna överenskommelse gäller längst till och med 2012-12-31 då en eventuellt 
ny överenskommelse måste träffas utifrån nya förutsättningar. 
 
Bildningsnämnden har fortlöpande kostnader utanför ram för varje barn/elev 
med flyktingstatus som placeras i skola, förskola samt förberedelseklass och 
behöver därför även fortsättningsvis ersättning för dessa. 
 
I bildningsnämndens budget 2013 är intäkt för ersättning beräknad till cirka 
400 000 kronor, vilket kan medföra att underskottet vid årets slut ökar. I 
budget för 2014 är intäkt för ersättning budgeterad med 350 000 kronor. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-12-09 § 161 att vidarebefordra ärendet till 
kommunstyrelsen för avgörande av ersättningsanspråk så länge bildnings-
nämnden har kostnader utanför ram. 

  

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att bildningsnämnden erhåller del av kommunens ersättning för flykting- 
     mottagning som kompensation för kostnaderna för barn i skola, förskola  
     och förberedelseklass, 
 
att inhämta synpunkter i ärendet från social- och bildningsförvaltningen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Bildningschef Håkan Petersson: 
 
Med stöd av förordningens (SFS 2010:1122) paragraf 10 ”Schablonersättning” 
där uppdragets innehåll beskrivs anser bildningsförvaltningen att ungefär 60 
procent av uppdraget organiseras inom bildningsförvaltningens verksamhet. 
Fortsättning 
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Fortsättning § 114/14, Ersättning för flyktingplacering 
 
Bildningsnämnden redovisar 2013-12-09 § 161 att i budget 2013 är intäkt för 
ersättning beräknad till cirka 400 tkr, vilket kan medföra att underskottet vid 
årets slut kan öka. 
I budget 2014 är intäkt för ersättning budgeterad med 350 tkr.  
 
Tillförordnad socialchef Jan Ekdahl: 
 
Socialförvaltningen har i en konsekvensbeskrivning klargjort följderna av det 
krav som bildningsnämnden har ställt till socialförvaltningen. Socialförvalt-
ningen menar att bildningsnämnden bör kunna precisera sina krav om 
ekonomisk ersättning då all sådan ersättning får negativa ekonomiska 
konsekvenser för socialförvaltningen.  
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
en schabloniserad ersättning om 35 000 kronor per helår och barn ska utgå till 
bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 115/14   14/KS0078  
Riktlinjer för föreningsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-03-10 § 12 att godkänna reviderade riktlinjer 
för föreningsbidrag. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och fastställa reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 116/14   14/KS0087  
Allaktivitetshus 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett allaktivitetshus ska vara en samlingspunkt och kontaktyteskapande plats för 
både unga och gamla. Allaktivitetshusets syfte är att öka möjligheterna för 
utvidgad samverkan inom Torsås kommuns olika verksamheter, men även för 
ökad samverkan mellan kommunen och dess ideella föreningar.  
 
Samarbete med olika föreningar, så som pensionärsföreningar, kultur-
föreningar, idrottsföreningar, kyrkan och studieförbund är viktigt för 
allaktivitethusets utveckling att bli en central punkt i samhället samt för 
invånarnas utveckling oavsett ålder. Ett stort antal samarbetsparters medför 
ökat utbud för Torsås kommun och dess befolkning. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-03-19 § 39 att anhålla om 
finansiering för att genomföra en förstudie med syfte att djupare kartlägga 
möjligheterna att skapa ett allaktivitetshus i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet r: 
 
att inhämta yttrande från partigrupperna om ett allaktivitetshus i Torsås  
     kommun,  
 
att yttrande ska inlämnas till kommunkansliet senast 2014-05-30.   
-----  
Sändlista 
Partigrupperna 
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AU § 117/14 
KS § 63/14    14/KS0053 
Revidering arvodesreglemente 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige antog 2010-04-21 § 48 arvodesreglemente för Torsås 
kommun. Reglementet har därefter reviderats 2011-03-28 § 24 och 2012-02-14 
§ 7. 
 

Årsarvode 5 § 
 
Förtroendevalda ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, 
styrelsen och nämnderna och som fullgör sina uppdrag, har rätt till årsarvode 
med belopp som kommunfullmäktige beslutat. 
 
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i sex veckor utan att arvodet 
reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. 
 
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger i månad skall 
arvodet minskas i motsvarande mån. 
 
I de fall vice ordförande, av ovanstående anledning, träder in i ordförandes 
funktion under tid som överstiger en månad utgår, i stället för vice ordförandes 
ordinarie arvode, ordförandearvode för tid som överstiger en månad. 
 
Nämnderna har ett presidium med ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande där 
majoriteten har ordförande och 1:e vice och oppositionen 2:e vice ordförande. 
1:e vice ordförande blir ett icke årsarvoderat uppdrag och nuvarande vice 
ordförandearvode flyttas till 2:e vice ordförande. 
 
När uppdraget som ordförande i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 
lämnas till annan ledamot än bildningsnämndens ordförande, erhålls samma 
arvode som 2:e vice ordförande, samt att detta tas från ordförandens arvode. 
 

Kommunfullmäktiges presidium 2014-02-25 föreslår 
kommunstyrelsen besluta: 
 
att reglerna för arvode 5 § i antaget arvodesreglementet ses över gällande till  
     exempel arvode till 1:e vice ordförande samt till oppositionsråd, 
 
att eventuella yttrande gällande § 5 ska inlämnas till kommunkansliet senast  
     2014-04-30. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 117/14, Revidering arvodesreglemente 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-03-25: 
 
att uppdra åt arbetsutskottet utse en arbetsgrupp som ser över gällande 
     arvodesreglemente. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Förslag framkom att en översyn även görs på partistödet.  
 
Nuvarande partistöd är 2 125 kronor per mandat och 2 196 kronor i grundstöd 
per parti. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att en översyn görs på nuvarande partistöd samt 
 
att en redovisning, lämnas till kommunstyrelsen.                                                                     
----   
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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AU § 118/14    14/KS0091 
Kommunal avsiktsförklaring för programperioden 2014-2020, 
LLU Sydost - Lokal Ledd Utveckling  
 

Ärendebeskrivning 
 
Leader ersätts, under programperioden 2014-2020, av Lokalt Ledd Utveckling 
(LLU) för stöd till landsbygdens utveckling. LLU är en vidareutveckling och 
bygger på den nuvarande leadermetoden, som främst använts inom 
landsbygdsprogrammet. 
 
Till skillnad mot idag kommer metoden för LLU att bli flerfondsfinansierad, så 
projekt kan finansieras av en eller flera de fyra fonderna; Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygdens utveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, 
Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Genom 
att använda sig av samtliga fyra fonder skapas bättre förutsättningar för lokal 
utveckling genom att åtgärder inom ramen för alla fyra fonder kan samordnas 
lokalt. 
 
Styrelsen för Leader Småland Sydost beslutar 2014-03-28, att tillfråga ingående 
kommuner att gemensamt bilda ett område för Lokalt Ledd utveckling – LLU 
Sydost – under programperioden 2014-2020. En ambition i detta arbete bör 
samtidigt vara att inkludera Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Olofströms 
kommuner. Detta senare arbete kommer att bli föremål för särskilt kommunalt 
beslut. 
 
Styrelsen för Leader Småland Sydost hemställer därför hos Emmaboda, 
Lessebo, Nybro, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge kommuner om en 
avsiktsförklaring att gemensamt bilda LLU-område Sydost. 
Svar önskas senast 2014-05-05. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens besluta: 
 
att godkänna avsiktsförklaring som innebär att Torsås kommun åtar sig att 
    stödja bildandet och ingå i den ideella föreningen LLU Sydost – Lokalt Ledd  
    Utveckling Sydost under programperioden 2014-2020,  
 
att bemyndiga ordförande Håkan Algotsson, C underteckna avsikts- 
     förklaringen. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 119/14    14/KS0088 
Bidrag till sanitär inrättning vid boulebana 
 

Ärendebeskrivning 
 
Djursviks Samhällsförening ansöker om ett bidrag med 22 000 kronor för 
kostnad av material till inköp av två stycken mulltoaletter att anläggas vid 
boulebanan i Djursvik. 
 
Utgifterna för inköp av två stycken mulltoaletter uppgår till cirka 14 500 
kronor, virke och övrigt material till cirka 7 000 kronor. Där utöver tillkommer 
eget arbete med cirka 20 timmar à 150 kronor per timme, 3 000 kronor. 
 
Boulebanan har blivit en samlingspunkt för både unga och äldre. Besökande 
från Nybro, Kalmar, Torsås, Emmaboda, Kosta, Lessebo, Söderåkra och 
Tingsryd har varit och tävlat där. Även gäster från Tyskland har besökt banan. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppmana Djursviks Samhällsförening att i första hand söka bidrag hos  
     andra finansiärer. 
-----  
Sändlista 
Djursviks Samhällsförening  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 30   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 120/14 14/KS0039  
Verksamhetsberättelsen 2013, Överförmyndarnämnden  
      
Ärendebeskrivning 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde representanterar den gemensamma 
överförmyndarnämnden av ordförande Christer Jonsson, ledamot Elsie 
Ludwig, tjänsteman Roland Kock samt handläggare Ann-Katrin Wahldorfsson.  
 

Torsås kommun 
 

 Kostnad för kontor på 209 tkr samt för arvode 609 tkr. 

 Antal ärende 92 (gode män, förvaltare och förmyndare). 

 Handläggaren finns i Torsås en dag i veckan. 

 28 tillkommande nya ställföreträdarskap, 24 ärenden är avslutade. 

 Beslut/avtal med Migrationsverket har tagits om att ställa fem 
boendeplatser tillförfogande för ensamkommande barn under 2014. 

 
Christer Jonsson redovisar det ekonomiska utfallet för 2013. 
 
Förslag till budget 2014, 242 249 kronor. 
 
Nettobudget 2014, Arvoden, uppdragstagare, 550 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisningen av Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse 
     för 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 121/14 
KS § 87/13 
AU § 91/13   13/KS0062 
Reviderad förbundsordning, Samordningsförbundet i Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
I mitten av januari skickades ett förslag till ny förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Kalmar län ut till medlemmarna. 
  
En av förändringarna var att Försäkringskassan skulle minska från två till en 
ledamot. Nu har Försäkringskassan beslutat att hålla fast vid två ledamöter i 
styrelsen. Styrelsen har därför beslutat att skicka ut ett reviderat förslag till 
medlemmarna. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-03-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-03-26 
 
Enligt Hans Eriksson på Samordningsförbundet i Kalmar län ska i § 8 gällande 
beslutanderätt, Reservationsrätt i styrelsen gäller enligt 19 kap 22 § kommunal- 
lagen revideras till Reservationsrätt i styrelsen gäller enligt 4 kap 22 § kommunallagen. 
 
Försäkringskassan har avslagit förslaget till ny förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Kalmar län enligt inkommit mail 2013-03-26 från 
Hans Eriksson. 
 
Ett nytt förslag till förbundsordning kommer att utarbetas och skickas ut 
senare. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-03-26: 
  
att ärendet utgår eftersom Försäkringskassan har avslagit förslaget till ny  
     förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län och  
     återkommer när nytt förslag utarbetats. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 121/14, Reviderad förbundsordning, 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Nu gällande förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län började 
gälla 2008 och är i behov av en översyn. Vid ett samråd mellan representanter 
för medlemmarna och förbundsstyrelsen 2014-03-20 så kom man fram till ett 
förslag till ny förbundsordning. 
 
En väsentlig förändring handlar om beslutsfattandet. Enligt nu gällande 
förbundsordning ska beslut ”fattas i samförstånd och ska vara enhälligt mellan 
parterna.” Eftersom detta inte är i enlighet med lagen om finansiell samordning 
så sker en ändring så att beslut fattas som majoritetsbeslut och med två tredje-
delars majoritet (§ 7). 
 
Andra väsentliga ändringar är att Försäkringskassans medverkan i styrelsen 
minskas från två ledamöter till en ledamot enligt eget förslag, att det sker en 
utökning av antalet vice ordföranden från en till två och att arbetsutskottet 
utökas från fyra till sex ledamöter (§ 6). 
 
Mandatperioden för ledamöterna och revisorerna föreslås förändars att gälla 
från den 1 april året efter det att val till fullmäktige har ägt rum i stället för 1 
januari som gäller nu. 
 
Arvode och ersättningar till styrelsens ledamöter betalas nu av respektive 
medlem. Enligt det föreliggande förslaget ska ”arvoden och andra ersättningar 
till ledamöter och ersättare i styrelsen utgå enligt de ersättningsregler som gäller 
för Landstinget i Kalmar län, i den mån ersättning inte utbetalas av respektive 
huvudman”. 
 
Bestämmelser om att kvartals- och halvårsrapporter ska tillställas med-
lemmarna har tagits bort och vissa andra ändringar av mer redaktionell art 
föreslås också. 
 
Beslut bör fattas om den nya förbundsordningen ska träda i kraft 2014-08-01 
och att förlänga mandattiden för nuvarande styrelseledamöter till 2015-04-01 
under förutsättning att förbundsordningen antas av samtliga medlemmar. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i  
     Kalmar län, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 121/14, Reviderad förbundsordning, 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
  
att den nya förbundsordningen ska träda i kraft 2014-08-01 samt 
 
att förlänga mandattiden för nuvarande styrelseledamöter till 2015-04-01. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 122/13   14/KS0080 
Årsredovisning 2013, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning, granskning av årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 
föreligger från Samordningsförbundet i Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Enligt har styrelsen i Samordnings-förbundet bedriver verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbunds-
ordningen och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal 
redovisning. 
 
Auktoriserad revisor samt utsedda revisorer tillstyrker att styrelsens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2013 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KF § 123/14    13/KS0179 
Årsredovisning 2013, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsunds Gymnasieförbunds revisorer har granskat kommunalförbundet 
löpande under räkenskapsåret, delårsrapport 2013, årsredovisning 2013 och 
direktionens förvaltning genom protokoll. En fördjupad granskning av 
direktionens styrning och ledning har också gjorts.  
 
Direktionen i Kalmarsunds Gymnasieförbund har väsentligt bedrivit verksam-
heten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt att direktionens interna 
kontroll har varit tillräcklig. 
 
Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och 
verksamhetsmål som direktionen beslutat om. Direktionen har beslutat om 39 
verksamhets- och finansiella mål. Måluppfyllelsen är god då 82 procent av 
samtliga mål uppnås och 18 procent uppnås inte. 
 
Revisorerna tillstyreker att fullmäktige beviljar ansvarafrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
kommunfullmäktige beslutar: 
  
att bevilja direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ  
     ansvarsfrihet samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2013. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 124/14   14/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 

 Kumulus årsmöte, Mönsterås 2014-04-29. 

 Regionförbundet i Kalmar län med flera, Företagsfrämjande system på lika 
villkor i Kalmar län Söderåkra 2014-06-03. 

 Regionförbundet i Kalmar län, workshop inom internet. 

 Kommunledningsmöte 2014-05-28, Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliel 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Eva-Kristina Berg, C, Roland Swedestam, S och kommunchef Jan Darrell 
     medverkar i Söderåkra 2014-06-03, Företagsfrämjande system på lika villkor  
     i Kalmar län,  
 
att arbetsutskottets sammanträde 2014-06-03 flyttas till 2014-06-02,  
 
att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisade kurser och  
     konferenser. 
----- 
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AU § 125/14   14/KS0005  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om: 
 

 Rekrytering personalchef och socialchef. 

 Arbetsgruppsmöte, Stage 4You. 

 Arbetsgruppsmöte, uppföljning Unik Resurs rapport. 

 Besöksnäringen 2014-04-28. 

 Företagsbesök 2014-04-29. 

 Våryra, 2014-05-30 klockan 10.00 – 13.00. 

 Introduktionsdag för nyinflyttade och nyanställda 2014-08-18. 

 Upphandling IT. 

 Reviderad bredbandspolicy. 

 Facebook sida. 

 Servicevägledare, Joanna Kohnen. 

 Offertförfrågan, reperation hamnen. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om: 
 

 Kumulus projekt ”Youngster – ungdomarnas Almedalen på framtidens ö, 
Borgholm 2014-06-14--15. 

 VA-dagen. 

 Vattenvårdsplan på remiss. 

 Vindkraftsprojekt 2014-05-02, uppföljning av vindkraftsboken. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från kommunledningen. 
-----  
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AU § 126/14   14/KS0006  
Samordning mellan förvaltningarna gällande fiberutbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Henrik Nilsson Bokor, S lyfter frågan om det finns någon samordning mellan 
förvaltningarna när det gäller fiberutbyggnad. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-01: 
 
att kommunchefen lyfter frågan i centrala ledningsgruppen om det finns någon  
     samordning mellan förvaltningarna, gällande fiberutbyggnad. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om att bildningsnämnden pågående 
utredning gäller inom verksamheten område. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen från kommunchefen gällande pågående utredning  
     gällande fiberutbyggnad inom bildningsnämndens verksamhetsområde. 
-----  
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AU § 127/14   14/KS0050  
Slutrapport – Service skapar tillväxt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet slutrapport, Service skapar tillväxt utgår eftersom Joanna Kohnen och 
samhällsbyggnadschef Martin Storm inte kan närvara och redovisa rapporten. 
----- 
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AU § 128/14 
AU § 264/13   13/KS0133 
Uppställning av husbilar/husvagnar i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2013-08-13 föreligger från Christer Harryson gällande 
uppställning av husbilar/husvagnar i Bergkvara. 
 
I sommar har det ställts upp husbilar och husvagnar på hamnplan, norr om 
museet. Problemet med denna uppställning är att man ställer sig intill och längs 
med kajkanten, efter varandra. Detta innebär att man stänger ute flanörer som 
också vill ha tillgång till havsutsikt och dessutom försvårar/omöjliggör för 
båtar och skepp att lägga till vid denna kaj. 
 
Christer Harryson vill att kommunen sätter upp en anvisningsskylt, att 
uppställning endast får ske på den halva av hamnplan som ligger närmast 
Storgatan. Denna yta är redan markerad av Samhällsföreningen i Bergkvara för 
uppställning av stånd vid Bergkvaradagen. Dessa rutor kan också användas vid 
uppställning av husbilar/vagnar. 
 
För att markera gräns för uppställning föreslås fyra vitmålade cementringar 
med plantering i, vilket då ställs från museet och bort till Lindbergs gata det vill 
säga parallellt med kajsträckning. Kanske behövs en hänvisningsskylt också. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-03: 
 
att uppdra åt turismansvarig upprätta ett förslag till svar på skrivelsen gällande  
     uppställningsplats för husbilar/husvagnar i Bergkvara. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Svar föreligger från turismansvarig Ann-Sofie Gränefält på inkommen skrivelse 
från Christer Harrysson gällande uppställning av husbilar/husvagnar i 
Bergkvara. 
 
Skrivelse daterad 2014-04-11 har inkommit från Ove och Therese Karlsson, 
Dalskärs Camping och Martin och Ulrika le Noble Skäppeviks camping 
gällande problem med husbilar som parkerar på hamnplan samt längs med 
kajen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att kommunchefen kontaktar Dalskärs camping för ett samarbete gällande 
     uppställningsplats för husbilar/husvagnar i Bergkvara.   
-----  Sändlista Kommunchefen, Christer Harrysson, Bergkvara 
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AU § 129/14 
AU § 20/14 
KF § 152/13   13/KS0167 
Medborgarförslag – Sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara föreligger från 
Leif Lindberg, Bergkvara. 
 
Sanera bort före detta stationshuset och dess uthus och få till stånd markbyte 
så att ”bussgaraget” läggs närmast Viktoriakajen och i dess bullerzon. 
Därmed frigörs en stor sammanhängande yta för byggnation av flerbostadshus 
med ”egen” småbåtshamn i före detta lotshamnen. 
 
Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att göra en förstudie som utgår från de 
idéer som presenteras i medborgarförslaget. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-11-18: 
 
att överlämna medborgarförslaget - Sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget - Sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara till  
     bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-
utskottets beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2014-03-19 § 27 att för närvarande bör 
hamnverksamheten i Bergkvara hamn prioriteras före bostäder. 
Medborgarförslaget tas med i arbetet med att identifiera attraktiva bostads- 
områden i kommunen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 129/14, Medborgarförslag – Sjönära bostäder i 
”gamla” Bergkvara 
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget - Sjönära bostäder i ”gamla” Bergkvara, men att 
    medborgarförslaget tas med i arbetet med att identifiera attraktiva bostads-  
    områden i kommunen. 
  
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 130/14 
AU § 21/14 
KF § 168/13   13/KS0186 
Medborgarförslag – Bostäder med mera, sjönära i gamla 
Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande bostäder med mera, sjönära i gamla Bergkvara 
föreligger från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås. 
 
Synpunkter och idé på tidigare inlämnat medborgarförslag från kommun-
invånare. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-12-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Bostäder med mera, sjönära i gamla 
     Bergkvara till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14: 
 
att överlämna medborgarförslaget - Bostäder med mera, sjönära i gamla 
     Bergkvara till bygg- och miljönämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-
utskottets beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2014-03-19 § 28 att för närvarande bör 
hamnverksamheten i Bergkvara hamn prioriteras före bostäder. 
Medborgarförslaget tas med i arbetet med att identifiera attraktiva bostads- 
områden i kommunen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 130/14, Medborgarförslag – Bostäder med mera, 
sjönära i gamla Bergkvara 
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Bostäder med mera, sjönära i gamla Bergkvara, 
     men att medborgarförslaget tas med i arbetet med att identifiera attraktiva 
     bostadsområden i kommunen, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 131/14 
AU § 22/14 
KF § 170/13   13/KS0200 
Medborgarförslag – Kustfisket – en plattform för tillväxt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Leif Lindberg, Bergkvara gällande kustfisket, 
- en plattform för tillväxt. 
 
Det kustnära fisket och dess kringaktiviteter är en viktig förutsättning för 
tillväxt i våra kustsamhällen. Tre av flera viktiga faktorer är att behålla 
kompetensen kring det småskaliga fisket, att visionen av matlandet Sverige ska 
uppfylla även när det gäller fisk och att den viktiga turismen främjas. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-12-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Kustfisket – en plattform för tillväxt till   
     kommunstyrelsen för beredning.  
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-12-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget - Kustfisket – en plattform för tillväxt till 
     bygg- och miljönämnden och turismansvarig för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från arbets-
utskottets beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2014-03-19 § 29 att överlämna samhälls-
byggnadsförvaltningens och turismansvariges synpunkter på medborgar-
förslaget. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 131/14, Medborgarförslag – Kustfisket – en 
plattform för tillväxt  
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget – Kustfisket – en plattform för tillväxt, men att 
    frågan återkommer vid ett nybildande av Lokalt Ledd utveckling – LLU  
    Sydost samt att frågan även ligger under besöksnäringen, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 132/14 
KF § 169/13   13/KS0199 
Medborgarförslag – Återställande av strandängarna vid 
Badudden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Jan-Erik Persson, Torsås gällande 
återställande av strandängarna vid Badudden. 
 
Strandängarna vid Badudden i Bergkvara har skadats vid vassröjning år 2012. 
Torsås Naturskyddsförening erbjuder sig att återställa strandängarna till våren 
2014. 
 
Med anledning av fågellivet är det önskvärt om slåtterna av vassen börjar den 
15 augusti i stället för den 15 juli. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-12-16: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Återställande av strandängarna vid  
     Badudden till bygg- och miljönämnden för beredning. 
 

Arbetsutskottets behandling 2014-04-15 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2014-03-19 § 30 att med hänsyn till bygg- 
och miljönämndens bedömning avslå medborgarförslaget. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget - Återställande av strandängar vid Badudden, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 133/14   14/KS0060 
VA-plan för Mörbylånga kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planen har arbetats fram under 2013 och 2013 och består av tre delar. VA-
översikt, VA-policy och VA-handlingsplan som arbetats samman i ett 
dokument. VA-planen ligger som ett tematisk tillägg till kommunens 
översiktplan. 
 
Skriftliga synpunkter ska lämnas till Mörbylånga kommun senast 2014-04-27. 
 
Fredrika Ternelius förslag till yttrande föreligger. Torsås kommun ställer sig 
positiva till en samvekran om riktlinjer för klimatanpassning men delar däre-
mot inte uppfattningen att den landbaserade vindkraften är ett mellan-
kommunalt intresse för Mörbylånga och Torsås. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att Torsås kommun ställer sig positiva till en samvekran om riktlinjer för 
     klimatanpassning men delar däremot inte uppfattningen att den land- 
     baserade vindkraften är ett mellan-kommunalt intresse för Mörbylånga och  
     Torsås,  
 
att delge kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 134/14   14/KS0089 
Projekt Ungdomspanel 
 
Ärendebeskrivning 
 
I kommunstyrelsens verksamhetsplan finns medtaget att nämndens åtagande är 
att ungdomsfrågor lyfts fram i en särskild ungdomspanel och att en panel 
inrättas.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta yttrande från bildningsnämnden och socialnämnden om att inrätta  
     en ungdomspanel, 
 
att yttrande ska inlämnas till kommunkansliet senast 2014-05-30. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 

 


