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Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdagen den 1 februari 2005 kl 18.30-21.40 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c 
 Roland Swedestam, s   
 Mona Magnusson, m 
 Irma Folkesson, c 
 Ingemar Skotheim, s 
 Siv Eriksson, s 
 Jessica Lundgren, mp   
 Hans-Olof Berg, c,   
 Magnus Holmebrant, s,   
 Christer Söderholm, kd 
 Christina Svensson, c, tjg.ers    
   
   
   
   
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande  
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
      
     
    
    
   
  
Utses att justera Christina Svensson 
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-02-07 
plats och tid  
Underskrifter    

    
 Sekreterare    Paragraf 13 - 25 
  Yvonne Nilsson  
 Ordförande    
   Håkan Algotsson   
 Justerande  

  Christina Svensson 
 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen  
 

  

    
Sammanträdesdatum 2005-02-01   
Datum för anslags  
uppsättande 

  
2005-02-08 

Datum för anslags 
nedtagande 

  
2005-03-02 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
  Yvonne Nilsson assistent  
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KS § 13/05   
Föregående sammanträdes protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektören Bo Lönnqvist föredrar föregående sammanträdesprotokoll 
och åtgärder vidtagna med anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med ett godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till hand- 
     lingarna. 
----- 
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KS § 14/05  
AU § 234/04  
KF § 94/04 04/KS0249 
Motion – Starkare medborgarmakt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp, hemställer i en motion att Torsås kommun 
påbörjar ett arbete med att införa medborgarkontrakt i den kommunala verk-
samheten.  
 
Syftet med kontraktet ska vara att öka dialogen mellan politiker, tjänstemän och 
kommuninvånarna kring den kommunala verksamheten och att skapa tydlighet 
kring målsättningar, ambitionsnivåer och prioriteringar av offentliga tjänster. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ledamot Jessica Lundgren, mp utvecklar innehållet i motionen vid nästa  
     kommunstyrelsesammanträde. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamot Jessica Lundgren, mp redogör för innehållet i sin motion – starkare 
medborgarmakt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utsända motionen på remiss till samtliga nämnder,   
 
att synpunkter skall vara inlämnade till kommunkansliet senast 2005-05-01. 
----- 
Exp till: 
Samtliga nämnder 
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KS § 15/05  
AU § 7/05  
AU § 192/04  
AU § 95/04  04/KS0116 
Upphävande av detaljplan för ”Förslag till byggnadsplan för Brömsebro 
stationssamhälle inom Söderåkra och Torsås socknar” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten – och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till upphävande 
av detaljplan för Brömsebro samhälle. 
 
Planen är till stora delar redan upphävd och många förhållanden stämmer inte 
överens med hur samhället har utvecklats. Planen har till stor del inte följts var-
för den med tiden blivit mycket inaktuell och försvårar en fortsatt utbyggnad av 
samhället. Den gamla planen anger en mycket omfattande nybebyggelse och i 
dagens läge förväntas inte samhället byggas ut i den omfattning eller för den 
användning som planen anger. 
 
Planförslaget har varit utställt för granskning enligt Plan och Bygglagen 5 kap 
23 §, normalt planförfarande. Berörda sakägare, myndigheter m fl har tillsänts 
handlingarna.  
 
Under utställningstiden 2004-10-25 – 2004-11-15 har två skriftliga synpunkter 
inkommit, vilket sammanställts.   
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva den gällande detaljplanen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
----- 
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KS § 16/05  
AU § 8/05  04/KS0269 
Inrättande av samlad bebyggelse för Brömsebro samhälle 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av upphävande av detaljplan för Brömsebro samhälle föreslås 
inrättande av samlad bebyggelse som regleringsinstrument för bebyggelsen 
inom samhället. 
 
Avgränsning av de område som omfattas framgår av karta. Bilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att inrätta samlad bebyggelse för Brömsebro samhälle enligt upprättad  
     karta. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
----- 
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KS § 17/05 
AU § 9/05  04/KS0264 
Förfrågan om finansiell samordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riksdagen ger i lagen 2003:1210 möjlighet till finansiell samordning inom reha-
biliteringsområdet mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, landsting och 
kommun i syfte att få en effektiv resursanvändning. 
 
Styrelsen för Kalmar läns allmänna försäkringskassa har 2004-12-02 beslutat 
att försäkringskassan ska ingå som en part i ett samordningsförbund för finan-
siell samordning enligt ovanstående lag. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att kontakta  
     närkommunerna för att höra deras uppfattning i ärendet samt  
 
att återkomma till arbetsutskottets sammanträde 2005-01-25. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson medverkar vid Regionförbun-
dets Primärkommunala nämnds sammanträde 2005-02-03 där frågan om fi-
nansiell samordning kommer att diskuteras. 
 
Ett beslut om att delta i finansiell samrodning samt eventuella synpunkter skall 
vara Kalmar Läns Allmänna Försäkringskassa tillhanda senast 2005-02-28. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om en eventuell 
     deltagande i finansiell samordning. 
----- 
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KS § 18/05  
Anmälan av beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet den 11 januari 2005. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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KS § 19/05 04/KS0028 
Granskning av årsredovisning 2003 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson redogör om årsredovisningen 
som ej redovisades i kommunstyrelsen.  
 
Enligt 5 kap 31 § i kommunallagen får kommunfullmäktige behandla revisions-
berättelsen utan föregående beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KS 20/05  
AU § 5/04 05/KS0024 
Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn  
(SOU 2004:100) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av miljöinspektör Mikael Nilsson. 
 
Remiss föreligger från Finansdepartementet om en tydligare och effektivare 
offentlig tillsyn. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen.    
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson informerar om förslag på 
remissyttrande utfört av miljöinspektör Mikael Nilsson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att upprätta ett 
     förslag på remissyttrande utifrån miljöinspektör Mikael Nilssons förslag. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
Miljöinspektör Mikael Nilsson 
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KS § 21/05  
AU § 18/05 05/KS0027  
Gymnasieskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet föredras av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson. 
 
Utredning pågår att starta upp ett nytt musik och showprogram på Mjölners-
kolan i Torsås. 
 
Mjölnerskolans rektor Jan-Erik Grimbe har tillsammans med musikledare 
Claes-Göran Bjerding vid Musikinstitutet i Torsås och Magnus ”Maxe” Axels-
son vid Pama Records i Kristianopel undersökt möjligheten till en ny musik-
utbildning. 
 
En styrgrupp bestående av tre personer skall tillsättas, två personer från 
Kalmarsunds Gymnasieförbund och en person från Torsås kommun. 
 
Förberedelse av en eventuell upphandling av tjänster från en samarbets-
partner inom musikbranschen beräknas vara klar i början av februari 2005.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson att medverka i  
     styrgruppen tillsammans med Kalmarsunds Gymnasieförbund.    
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamot Hans-Olof Berg, c informerar om att en upphandling av karaktärs-
ämne pågår. 
 
Kalmarsunds gymnasieförbund utreder om ett eventuellt övertagande av  
Ingelstorpskolan och Helgesboskolan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
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KS 22/05  
AU § 22/05 05/KS0028 
Hamnfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med stormens förstörelse är efterfrågan stor om att hitta lämplig 
upplagsplats för uppsamlat timmer.  
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB efterhör om att få ta i anspråk kommunägd 
mark i närheten av Bergkvara hamn. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att upplåta kommunal mark för timmerupplag enligt skiss, 
 
att nödvändiga tillstånd hanteras av Bergkvara Hamn & Stuveri AB,  
 
att godkänna röjning av området vid Lilla Havsgatan 30 m från tomtgränserna,  
 
att ingen ersättning erläggs under förutsättning att Bergkvara Hamn & Stuveri 
     AB iordningställer och återställer mark, gator och vägar efter mottagande 
     av stormfälld skog fram till 2005-12-31, 
 
att eventuell avstängning av gator och vägar beslutas av trafiknämnden. 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
----- 
Exp till: 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
Trafiknämnden 
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KS § 23/05  
AU § 25/05  
KS § 10/05  
AU § 231/04 04/KS0063 
Expandering Motoman Robotics Europé AB, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Rune Fransén informerar om sammanträffande med inköpschef 
Hans Petersson på Motoman Robotics Europé AB i Torsås. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att ställa sig positiva till att upplåta mark till Motoman Robotics Europé AB för    
     expansionsbehov, 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att upprätta avtal med Motoman  
     Robotics Europé AB avseende aktuellt markområde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Motoman Robotics Europé AB har för avsikt att expandera, vilket innebär att 
verksamheten kräver större markytor. Eftersom det redan är brist på hård-
gjorda markytor sker dagligen konflikter vid lastning och lossning av gods. Ris-
ken för tillbud och personskador är mycket stor. Dessutom saknas uppställ-
ningsplatser för produkter när dessa anländer, samt ett flertal parkeringsplatser 
för anställda. 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist fick 2005-01-11 § 10 i uppdrag att upprätta avtal 
med Motoman Robotics Europé AB om aktuellt markområde vilket föredrogs 
vid dagens sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat markdispositionsavtal med Motoman Robotics Europé  
     AB. 
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§ 23/05, forts Expandering Motoman Robotics Europé AB, Torsås 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
----- 
Exp till: 
Motoman Robotics Europé AB 
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AU § 24/05 05/KS0001 
Extra kommunstyrelsesammanträde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Extra kommunstyrelsesammanträde tisdagen den 15 februari 2005 med anled-
ning av kommunstyrelsens sparbeting. 
 
Kallelse utsändes i vanlig ordning. 
----- 
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KS § 25/05  
KS § 11/05  
AU § 235/04 04/KS0093 
Applerum 5:58 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen ordförande Håkan Algotsson informerar om ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att påbörja en detaljplaneändring på fastig- 
     heten Applerum 5:58 under förutsättning att ägaren till Applerum 5:58  
     tecknar plankostnadsavtal och bekostar hela planändringen, 
 
att när detaljplanen med fastighetsägaren antagits försälja den del av mark  
     som omfattas av ett dispositionsavtal daterad 2003-03-30. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ägare till fastigheten Applerum 5:58 har uppfört en carport på mark som inte får 
bebyggas. Dessutom är största delen av carporten förlagd på parkmark. 
Något bygglov har ej beviljats för denna byggnation. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2004-04-26 § 66 att överlämna ärendet till Läns-
rätten för utdömande av tilläggsavgift. 
 
Kommunstyrelsen avslog 2004-05-04 en framställan från fastighetsägaren om 
att få köpa mark på del av Applerum 5:6. 
 
Besök på platsen har gjorts av kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
och byggnadsnämndens ordförande Anders Walterson. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner att yrkandet vunnit bifall. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att avslå arbetsutskottets förslag. 
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forts § 25/05, Applerum 5:58 
 
 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamot Roland Swedestam, initierar frågan om inkomna skrivelser. 
 
PM – Händelser från köp till dags datum 2005-01-23 från Erling Andersson fas-
tighetsägare Applerum 5:58 samt intyg från Bertil Swedberg föreligger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera inkomna skrivelser. 
----- 
  
  

 

 

 

 


