
 

 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 29 augusti 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Magnus Rosenborg i dennes bostad i Ragnabo. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                  Lena Peribert, kassör 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via telefonsamtal med Ove Lindh 

 

                        

 

§ 16135 Skriftligt avslag på Kustmiljögruppens ansökan om ekonomiskt stöd från 

                kommunstyrelsen i Torsås kommun 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2016-04-25, § 16063. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 25 april 2016, § 16063 framkom följande. 

 Vid valberedningens sammanträde söndagen den 3 april 2016 ventilerades 

              frågan om Kustmiljögruppens framtida finansieringsmöjligheter för sin  

              verksamhet baserat på de erfarenheter som framkom och presenterades i det 

                  seminarium på länsstyrelsen i Kalmar län på temat ”framtidens vattenarbete” 

                  den 15 mars 2016. 

 Deltagare på seminariet var från Torsås kommun Pernilla Landin, sekreterare i 

                  Vattenrådet tillika vattenprojektansvarig samt från Kustmiljögruppen Pia Prestel 

                  och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 



 På seminariet höll Pernilla Landin ett glimrande, intresseväckande och 

                informativt föredrag om varför vi kommit så pass långt i Torsås kommun för att 

  uppnå EU:s vattendirektiv fram till 2027. 

 Svaret från Pernilla till de församlade deltagarna var just de ideella krafternas 

               uttalade förmåga att samverka, ta initiativ till åtgärder och sitt osjälviska arbete 

                  för en medborgardriven vattenförvaltningen. 

 Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet, som är klickbara nedan. 

2016-04-06 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp” jämte en bifogad fil… 

# Brev till budgetberedningen 2016-04-06. (PDF) 

 

Vid remisstidens utgång 2016-04-18 har endast yttrande inkommit från Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet, som skriver… 

 

”ser bra ut, är välformulerat och informativt”, 

 

varför presidiet uppfattar innehållet i skrivelsen/brevet till Budgetberedningen i 

Torsås kommun som sakligt, vederhäftigt och korrekt. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 Att godkänna av sekretariatet upprättat förslag till skrivelse/brev till 

budgetberedningen i Torsås kommun med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp 

äskar för sitt ideella arbete - för ett gott liv i en livskraftig kommun -

ekonomiskt stöd för perioden 2017-2019, som avser vattenprojekt utmed 

kustremsan i Torsås kommun”. 

 

  Att ta presidiets förslag till skrivelse/brev som sitt eget. 

 

 Att justera denna paragraf omgående, så att sekreteraren kan expediera denna 

beslutsparagraf utan tidsutdräkt. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren hänvisar till uppgifter som framkommer i lokaltidningen per den 12 

maj 2016 på den klickbara länken nedan 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Torsas-Kustmiljogrupp-budgetberedningen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Brev-till-budgetberedningen-2016-04-06.pdf


http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2016/05/Ostran20160512.jpg  

 

där det bland annat står att läsa att ”kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

avslag på ett äskande från Torsås Kustmiljögrupp om bidrag på 90 000 kronor 

under en treårsperiod. Skrivelsen från gruppen överlämnas till bygg- och 

miljönämnden för fortsatta diskussioner om samverkansformer”. 

 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet, som är klickbara nedan. 

 

2016-06-10 

Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Skriftligt avslag på vår ansökan om ekonomiskt stöd från 

Torsås kommun”. (PDF) 

 

2016-06-11 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel överlämnar brev, som 

innehåller protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2016, 

§ 119/16 (PDF) med rubriken ”Ansökan om stöd för vattenprojekt, Torsås 

Kustmiljögrupp.  

 

2016-06-30 

Inkommer mail av personligt reflekterande natur från Lena Ovesson, Spring 

Systems med rubriken ”Förslag”. 

 

2016-06-30 

Inkommer svarsmail av personligt reflekterande natur från Lena Ovesson, 

Spring Systems med rubriken ”Förslag – med möjlighet till att realiseras”. 

 

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2016, KS § 119/16 

når Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen via brev och överlämnas till 

samt diarieförs av sekretariatet den 11 juni 2016. Av protokollet framgår att 

innehåll och beslut överensstämmer med tidningsartikeln från den 12 maj 2016 i 

lokalpressen enligt ovan. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att 

 

- avslå äskandet från Torsås Kustmiljögrupp, 

 

- vidarebefordra skrivelsen till bygg- och miljönämnden för att vidare 

diskutera samverkansformer med Torsås Kustmiljögrupp. 

 

 

Såväl tidningsartikeln i lokalpressen beträffande KS AU:s förslag till beslut, 

som KS beslut har väckt reaktioner både från allmänhet, Kustmiljögruppens 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160512.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160512.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skriftligt-avslag-pa-var-ansokan-om-ekonomiskt-stod-fran-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KS-svar-pa-KMGs-brev-till-budgetberedningen-2016-04-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KS-svar-pa-KMGs-brev-till-budgetberedningen-2016-04-06.pdf


sponsorer och enskilda förtroendevalda som delgett sina tankar till 

Kustmiljögruppens presidium. 

 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande blir därför uppmanad att i föreningens 

Nyhetsbrev nr 3 – sommaren 2016 ge sin syn och kommentera de tankar som 

själva beslutet innehöll, men likväl uppmuntra den allmänhet, Kustmiljö- 

gruppens sponsorer och de förtroendevalda som uttryckligen gett och ger sitt 

stöd för och till det ideella arbete som aktivt bedrivs för vattnets helt avgörande 

betydelse ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”, utan några som helt 

särintressen. 

 

Klicka på de blå länkarna för att dels ta del av ordförandens Nyhetsbrev nr 

3/2016 – sommaren 2016 (PDF) och dels artikel i lokalpressen per den 30 juni 

2016. Torsås Kustmiljögrupp kämpar oförtrutet vidare, Östran 2016-06-30 

(JPG) 

 

Sekreteraren vill även omnämna, att någon återkoppling inte skett från bygg- 

och miljönämnden enligt KS beslut i maj 2016, när denna kallelse går ut och når 

ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse. 

 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att när återkoppling sker från bygg- och miljönämnden, så skall detta ärende 

finnas med på det påföljande styrelsesammanträdet och föredras av Pia 

Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Nyhetsbrev-Kustmiljogruppen-nr-3-sommaren-2016-redigerat-av-Johan-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Nyhetsbrev-Kustmiljogruppen-nr-3-sommaren-2016-redigerat-av-Johan-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/06/Ostran20160630.jpg

