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Niklas Svensson, IT-chef 210 

Kent Frost, VD Torsås Fastighets AB 211 

Finn Jensen, tillförordnad räddningschef 213 

Nina Johansson, VA-chef 215 

Sofie Nyström, kommunutvecklare 216 

Erik Richardsen, säkerhetssamordnare 225 

Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare  210 – 228 

Johan Petersson, L ej tjänstgörande ersättare 210 – 228  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 210 - 228   
 
§ 210 Information från IT-avdelningen 
§ 211 Begäran om avyttring av fastighet en Binnaretorp 2:4, (Björken) 
§ 212 Överenskommelse Garpens Fyrplats 
§ 213 Taxa sotning och rengöring 
§ 214 Lövsångaren 6, Bergkvara 
§ 215 Ansökningar om anstånd anslutningsavgifter för kommunalt VA 
§ 216 Samförläggning av kanalisation för fiber 
§ 217 E 22 förbi Bergkvara 
§ 218 Förslag till förbättrad projektfinansiering inom SydostLeader 
§ 219 Sammanträdestider 2017 
§ 220 Företagsbesök 2016-10-18 
§ 221 Avskriva, Bergkvara hamn 
§ 222 Redovisning Sälsafari i Bergkvara 2016 
§ 223 Medborgarförslag – Köp in en så kallad ”hansabräda” alternativt en 

 ”KTH Rescue” 
§ 224 Motion – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i Bergkvara 
§ 225 FRG – Frivillig resursgrupp 
§ 226 Avtal för språkintroduktionselever – Personer med tillstånd 
§ 227 Annonsering av lediga tjänster 
§ 228 Kommunledningen informerar 
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AU § 210/16    16/KS0128 
Information från IT-avdelningen 
 
Ärendebeskrivning 
 
IT-chef Niklas Svensson informerar om nuläget, styrande dokument, 
samverkan inom IT samt renoveringsbehovet inom IT-avdelningen. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen avseende IT-avdelningen.  
-----  
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AU § 211/16 16/KS0122  
Begäran om avyttring av fastigheten Binnaretorp 2:4, 
(Björken)      
      
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fastighets AB äger fastigheten Binnaretorp 2:4 i Gullabo. Det har 
identifierats att del av denna fastighet inte bedöms vara av intresse att äga då 
kommunalt behov saknas. 
 
Del av fastigheten Binnaretorp 2:4 (Björken) som önskas avyttras omfattar 
cirka 377 kvm med en tomtyta på 1 984 kvm. 
 
För att kunna avyttra fastigheten krävs kommunfullmäktiges bemyndigande. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås Fastighets AB beviljas att avyttra del av fastigheten Binnaretorp 2:4 
     (Björken) i Gullabo. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 212/16 
AU § 138/16 
AU § 123/16 15/KS0243 
Överenskommelse, Garpens Fyrplats 
 
Ärendebeskrivning 
 

Bakgrund  
 
Torsås kommun ser Garpens Fyrplats som en helt unik resurs vid profilering 
och marknadsföring av Torsås kommun. Fyrplatsen saknar motstycke till andra 
sevärdheter i kommunen och är dessutom bevarandevärd ur ett historiskt 
perspektiv. 
 
Garpens Vänner äger fastigheten och utför insatser för fyrens och platsens 
bevarande. Garpens Vänner upplåter fastigheten till nyttjande för besöks-
näringen. 
 
Torsås kommun, via kommunstyrelsen, ersätter föreningen Garpens Vänner 
med 200 000 kronor årligen. 100 000 kronor utbetalas med halva beloppet 
efter godkänd verksamhetsplan och halva beloppet efter godkänd verksamhets-
berättelse. Resterande 100 000 kronor budgeteras under kommunens turism-
verksamhet att utbetalas till de aktiviteter och ändamål föreningen och turism-
ansvarige ömsesidigt överenskommer. 
 
Upprättad överenskommelse som godkänns av kommunstyrelsen 2014-03-25  
§ 74 gäller under tre år med början 2014 och upphör därefter utan särskild 
uppsägning.  
 
Tre månader (september 2016) innan överenskommelsens utgång ska parterna 
utvärdera och överlägga kring eventuell fortsättning och villkor. 
 

Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Martin Kirchberg, SD yrkar att till 
arbetsutskottet 2016-05-10 bjuda in ordförande och kassör i Garpens Vänner 
samt turismansvarig för en redovisning av användandet av de medel som 
erhållits under denna treårsperiod. Redovisningen ska även innehålla framtida 
renoveringar/aktiviteter. 
 

Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 212/16, Överenskommelse, Garpens Fyrplats 
 
Arbetsutskottet beslutar 2016-04-19: 
 
att bjuda in ordförande och kassör i Garpens Vänner samt turismansvarig till  
     arbetsutskottet 2016-05-10 för en redovisning av användandet av de medel 
     som erhållits under den treårsperiod som avslutas vid årsskiftet 2016. 
     Redovisningen ska även innehålla framtida renoveringar/aktiviteter. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-05-10 
 
Garpens Vänner representeras av Anders Mårtensson och Frida Portin. 
 
Föreningens syfte: 
 

 Främsta turistmål, en strategisk symbol för Torsås kommun. 

 Skydda och bevara den natur- och kulturhistoriska miljön.  

 Erbjuda allmänheten en upplevelse för framtida generationer i en unik 
natur- och kulturhistorisk miljö. 

 Hålla fyren lysande. 

 Eleverna i årskurs 5 besöker Garpen. 
 
Redovisning av aktiviteter genomförda 2014 och 2015 avseende underhåll och 
marknadsföring samt planeringar av underhåll och marknadsföring under 2016. 
 
Övriga finansiella bidrag 2014-2015: 
 

 Regionförbundet, 170 000 kronor 

 Stiftelsen Kronan, 10 000 kronor 

 Stiftelsen Konung Gustav VI:s fond för svensk kultur, 326 000 kronor. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-05-10: 
 
att notera informationen från Garpens Vänner. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-24 
 
Årsredovisning föreligger från Garpens Vänner avseende år 2014 och 2015. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 212/16, Överenskommelse, Garpens Fyrplats 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S,  
     kommunchef Håkan Petersson och turismansvarig Ann-Sofie Gränefält att  
     utvärdera nuvarande överenskommelse avseende Garpens Fyrplats,   
 
att notera inkomna årsredovisningar för 2014 och 2015 från Garpens Vänner. 
-----  
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§ 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 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och anta taxa för sotning och rengöring att gälla från 2017-01-01. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 214/16 16/KS0127  
Lövsångaren 6, Bergkvara       
      
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på köpeavtal föreligger mellan Ramazan Öztürk och Torsås kommun 
avseende fastigheten Lövsångaren 6 i Bergkvara. 
 
Fastigheten är taxerad som hyreshusenhet för bostäder och lokaler. På 
fastigheten finns en byggnad uppförd. Byggnaden inrymmer en bostads-
hyresrätt och en verksamhetslokal, vilka båda är uthyrda. 
 
Säljaren överlåter fastigheten för en köpeskilling om sjuhundra tusen kronor 
(700 000 kronor). 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att komplettera ärendet med handlingar som belastar fastigheten Lövsångaren 
     6 i Bergkvara, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2016-08-30. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 215/16 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 fastigheter har ägarna ansökt om anstånd med anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp. Av besök på platsen (utvändig kontroll) samt av 
information från fastighetsägarna görs bedömningen att husen står obebott 
(innebär att en fastighet står helt outnyttjad och ska inte förväxlas med en 
fastighet som nyttjas som ett fritidshus) och att den inte nyttjas. Det finns 
ingen person skriven på adressen. 
 

 Grisbäck 1:5 (105) 

 Grisbäck 3:2 

 Grisbäck 5:8 

 Järnsida 1:51 

 Norra Kärr 1:11 

 Rotavik 1:6 

 Skällenäs 3:6.  
 

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

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att tills vidare bevilja fastigheterna Grisbäck 1:5 (105), Grisbäck 3:2, Grisbäck 
     5:8, Järnsida 1:51, Norra Kärr 1:11, Rotavik 1:6 och Skällenäs 3:6 anstånd  
     med anslutning till kommunalt vatten och avlopp enligt kategori B i Rikt- 
     linjer avseende ärenden om anstånd med erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning  
     och delbetalning av anslutningsavgift. 
  
Anstånden 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). Anslutningsavgiften erläggs då enligt gällande taxa. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 216/16   16/KS0131  
Samförläggning av kanalisation för fiber  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunutvecklare Sofie Nyström informerar om nuläget samt möjligheterna 
i samband med bredbandsutbyggnad. 

 
Offert föreligger från EON avseende samförläggning av kanalisation för fiber 
Torhult – Troxhult, cirka 48 invånare och cirka fastighetsägare samt för 
Lövsmåla – Björkemåla, cirka 20 invånare och cirka 60 fastighetsägare. 
 

Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C yrkar att representanter för IP-Only/By-net skynd-
samt bjuds in till kommunstyrelsen för att berätta om sina planer avseende 
fiberutbyggnad i hela Torsås kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla Christofer Johanssons, C yrkande. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att till kommunstyrelsen 2016-08-30 redovisa finansiering inklusive kostnads-  
     ställ på inkomna offerter från Eon, 
 
att bjuda in representanter för IP-Only/By-net skyndsamt till kommun- 
     styrelsen för att berätta om sina planer avseende fiberutbyggnad i hela  
     Torsås kommun. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att acceptera offerten från EON avseende samförläggning av kanalisation för 
     fiber Torhult – Troxhult, cirka 48 invånare och cirka fastighetsägare samt 
 
att acceptera offerten från EON avseende samförläggning av kanalisation för 
     Lövsmåla – Björkemåla, cirka 20 invånare och cirka 60 fastighetsägare. 
 
att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, S och kommunchef Håkan 
     Petersson underteckna offerterna. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 217/16 
AU § 96/16   15/KS0035 
E 22 förbi Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christofer Johansson, C lyfter frågan gällande E 22 förbi Bergkvara.  
 
Projektet E 22 genom Bergkvara finns inte med i nuvarande nationella plan 
som sträcker sig fram till år 2025. En ny nationell transportplan ska presenteras 
2018. 
 
Det finns flera flaskhalsar på E 22 och därför är det viktig att Bergkvara får 
prioritet. 
 
I åtgärdsvalsstudie E 22 förbi Bergkvara finns med att Trafikverket avser bjuda 
in Torsås kommun och Regionförbundet i Kalmar län till en diskussion om 
projektets olika nyttor och hur dessa fördelar sig mellan berörda parter som en 
grund för kommande finansiering. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2016-03-08: 
 
att tillskriva Trafikverket och efterhöra när de planerar för att bjuda in Torsås 
     kommun till en diskussion om projektet. 
 

Arbetsutskottets behandling 2016-08-24 
 
Lennart Ivarsson, samhällsplanerare inom Planering Region Syd lämnar 
följande svar via mail 2016-08-11; 
 
E 22 genom Bergkvara finns inte med i nuvarande Nat plan men att startläge 
för en ny planeringsomgång är på gång. Infra proppen och uppdraget till 
Trafikverket och planupprättarna kommer förhoppningsvis under hösten.  
 
Regionförbundet har initierat ett antal möten under hösten inför åtgärds-
planeringen där bland annat ”Stråket E 22” är med. Vid dessa möten kommer 
bland annat principer för finansieringsformer att var en del. Där bedöms att 
inledande principdiskussioner om nyttor och fördelningsprinciper kan ske utan 
att för den skull föregå den kommande infraproppen och uppdraget. Frågorna 
delas av flera kommuner i länet och det är viktigt att Torsås kan delta och 
medverka i arbetet. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera Lennart Ivarssons svar på frågan avseende möte för en diskussion  
     om E 22 förbi Bergkvara. 
-----  
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AU § 218/16 16/KS0130 
Förslag till förbättrad projektfinansiering inom Sydost-
Leader      
      
Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Handläggningstiden för utbetalningar av projektstöd från huvudman, 
Jordbruksverket, är erfarenhetsmässigt mycket lång. Under föregående 
programperiod kunde detta dröja upp till arton månader. Med den 
centralisering av Lokalt Ledd Utveckling som nu gäller i denna programperiod, 
där Jordbruksverket ska hantera projektärenden för samtliga Leaderområden, 
är det inte säkert att denna process förbättras.  

 

På grund av de långa handläggningstiderna för projektägarnas delrekvisitioner 
är det därmed förklarligt men även rimligt att det för vissa projekt föreligger 
behov av att vi inom vårt Leaderområde - SydostLeader - kan underlätta de 
enskilda projektens finansiering.  

I syfte att tillförsäkra beslutade projekt en rimlig finansiering kan SydostLeader 
rekommendera Jordbruksverket att betala ut förskott på EU-/Statmedlen med 
upp till halva beviljade beloppet, dock max 250 000 kronor. Därutöver avser 
SydostLeader även vidta följande egna åtgärder: 

 

 Besluta om att förskott kan medges från SydostLeader på upp till 
hela den offentliga medfinansieringen (max 33 procent av projekt- 
stödet). 

 Att förskottsutbetalningar handläggs med förtur. 

 Att fortlöpande genomföra särskilda insatser för projektägare i 
syfte att förbättra delrekvisionernas kvalitet och därmed underlätta  
respektive instans handläggning. 

 

Erfarenheten har dock visat att dessa vidtagna åtgärder i vissa fall och särskilt 
för ekonomiskt svaga organisationer inte alltid är tillräckliga. Därför införde de 
sex kommunerna i dåvarande Leader Småland Sydost med mycket positiva 
resultat och erfarenheter under föregående programperiod möjligheten till 
förskottslån från respektive hemkommun i avvaktan på Jordbruksverkets 
utbetalning. För detta förskottslån krävdes förutom att projektet prioriterats av 
SydostLeader även att Jordbruksverket som huvudman formellt beviljat 
detsamma. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 218/16, Förslag till förbättrad projektfinansiering 
inom SydostLeader 
 
Hemställan 

 
SydostLeader hemställer därmed om att respektive medlemskommun vid 
behov kan ge räntefria förskottslån till projektägare i hemkommunen i 
avvaktan på utbetalning av EU-stödet, då projektstöd ej ges för ränta. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att ekonomikontoret upprättar ett räntefritt reverslån samt  
 
att delegera till ekonomichefen att i fortsättningen bevilja förskottering upp till  
     max 250 000 kronor under förutsättning att beslut om bidrag är tagna. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 219/16   17/KS0001 
Sammanträdestider 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på sammanträdestider för 2017 föreligger enligt följande: 
 
Arbetsutskottet 
 
Januari  18 Augusti  15 
Februari  7 September  5, 19 
Mars  7, 21 Oktober  3 
April  11 November  7, 21 
Maj  2, 16 December  -- 
Juni  13     
 
Arbetsutskottets sammanträde börjar klockan 08.00 om inte annat bestäms. Kallelse till 
arbetsutskottets sammanträde sänds senast torsdagen veckan innan. Ärenden som avses 
behandlas på arbetsutskottet ska anmälas till kansliet senast tisdag veckan innan.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 
 

Personalutskottet 
 
Januari  31 Augusti  22 
Februari   -- September  12 
Mars   14 Oktober  25 
April  4 November  14 
Maj  9 December  5 
Juni  --  
 
 
Sammanträdet börjar klockan 08.00 om inget annat bestäms.  
 
Plats: Kommunledningskontoret. 

 
Kommunstyrelsen 
 
Januari  24 Augusti  29 
Februari  28 September  26 
Mars  28 Oktober  24 
April  25 November  28 
Maj  30  
 
Sammanträdet börjar klockan 13.00 om inget annat bestäms. 
  
Plats: Räddningsstationen Torsås 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 219/16, Sammanträdestider 2017 
 
Kommunfullmäktige 
 
Februari  13 September  18 
Mars  20 Oktober  16 
April  24 November  13 
Maj  15 December  11 
Juni  12   
 
Sammanträdet börjar klockan 18.30 om inget annat bestäms, förutom den 13 november och 
11 december, då sammanträdet börjar klockan 18.00.  
 
Plats: Folkets hus i Torsås. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2017 för arbetsutskottet, personal- 
     utskottet samt kommunstyrelsen, 
 
att vid de sammanträden med arbetsutskottet som bara är en gång per månad 
     fortsätter vid behov sammanträdet på eftermiddagen,   
 
att uppdra åt centrala ledningsgruppen tar fram förslag på övriga nämnders 
     sammanträdestider för 2017 utifrån kommunstyrelsens sammanträdestider. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige samt 
 
att en förkortad kungörelse annonseras i Östra Småland och Barometern. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 220/16   16/KS0102  
Företagsbesök 2016-10-18 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef och kommunsekreterare att ta fram ett förslag 
     på företag som ledamöterna i kommunstyrelsen kan besöka under  
     förmiddagen 2016-10-18. 
-----  
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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 § 221/16, 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 kommunstyrelsen besluta: 
 
att avskriva ärendet med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2016-05-31. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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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 § 222/16, 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 kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera samhällsbyggnadschefens redovisning avseende kajplats för sälsafari 
     från Bergkvara 2016.  
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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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 § 223/16, 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 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. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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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 
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Fortsättning § 224/16, 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 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå motionen – Ställplatser för husbil på Norra Hamnplan i Bergkvara 
     med hänvisning till kommunchefen yttrande, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----    
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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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 § 225/16, FRG – Frivillig resursgrupp 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att säkerhetssamordnare Erik Richardsen kontaktar Civilförsvarsförbundet om  
     att upprätta ett avtal avseende FRG – Frivillig resursgrupp, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Säkerhetssamordnare 
Kommunstyrelsen 
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AU § 226/16   16/KS0008  
Avtal för språkintroduktionselever – Personer med tillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mellan Kalmar kommun och Kalmarsunds Gymnasieförbund föreligger ett 
avtal avseende utbildningstjänster. 
 
Förbundet erbjuder idag språkintroduktion för de ungdomar (16-20 år) som 
anlänt till Sverige på Lars Kaggskolan, Jenny Nyströmskolan och Ölands 
gymnasium. 
 
För att bibehålla undervisningskvalitén och för att säkra en fördelning av de 
medel som direkt utbetalas skriver Kalmarsunds Gymnasieförbund ett separat 
avtal med varje medlemskommun. 
 
Avtalsstart 2016-01-01. Förändring av avtalet ska meddelas minst ett år innan 
nästkommande budgetår. 
 
Pris per språkintroduktionselev uppgår till 56 240 kronor per elev och innebär 
att priset är reducerat med elevvård, material, måltider, lokal- och 
administrationskostnader. Ett läsår är tio perioder á fyra veckor med ett pris 
per period. Priset per period är 5 624 kronor. Avstämning sker för varje månad 
som eleven är inskriven. Debiteringen sker kvartalsvis. 
 
Priserna avser 2016 års prisnivå. Första uppräkning av priserna sker  
2017-01-01. Skolindex ska användas för uppräkning av prisnivån. 
 
Martin Kirchberg, SD meddelar att han inte kommer att ta ställning till något 
beslut i ärendet avseende avtal för språkintroduktionselever. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att en redovisning av ärendet lämnas av ekonomichef Thomas Danielsson på  
     kommunstyrelsen 2016-08-30 samt  
 
att upprätta ett förslag på kostnadsfördelning och kostnadsstället. 
-----  
Sändlista 
Ekonomichefen 
Kommunstyrelsen 
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AU § 227/16   16/KS0039  
Annonsering av lediga tjänster 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Mona Magnusson, M initierar frågan avseende annonsering av lediga 
tjänster. Beslut har tagits att samtliga lediga tjänster ska internannonseras. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att informera personalchefen. 
-----  
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AU § 228/16   16/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Håkan Petersson informerar om: 
 

 Kalmarsunds Pride är en ideell förening, som på eget initiativ arrangerade 
länets första Pridefestival 2015. 

 HBV-hem, behov av cirka 10 platser.  

 Bygglov beviljats för renovering av handelshuset Olssonska.  

 Inget nytt från Södra.  

 Projektet kommunhusen.  
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunledningen. 
-----  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


