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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid Nya Kommunhuset, Torsås, tisdagen den 4 oktober 2005 kl 18.30 – 22.30  
  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande 
 Roland Swedestam, s    
 Hans-Olof Berg, c 
 Irma Folkesson, c 
 Mona Magnusson, m 
 Jessica Lundgren, mp  
 Christer Söderholm, kd 
 Siv Eriksson, s 
 Ingemar Skotheim, s 
 Anita Svensson, s tjg ers 
 Christina Svensson, c, tjg ers 
   
  
  
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande  
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef § 163 - 167 
 Jan Andersson, miljöchef § 168  
 JanEric Assarsson, skolchef § 169 
 Stine Breum Appelqvist, turismansvarig § 170 
   
  
Utses att justera Christina Svensson 
  
Justeringens Kommunledningskontoret, Torsås 2005-10-12 
plats och tid  
Underskrifter    

    
 Sekreterare    Paragraf 163 - 181 
  Yvonne Nilsson  
 Ordförande    
  Håkan Algotsson   
 Justerande  

  Christina Svensson 
 

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

  
Kommunstyrelsen  
 

  

    
Sammanträdesdatum 2005-10-04   
Datum för anslags  
uppsättande 

  
2005-10-12 

Datum för anslags 
nedtagande 

  
2005-11-03 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
Underskrift    
  Yvonne Nilsson assistent  
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KS § 163/05 
AU § 200/05  05/KS0140 
Finansrapport per den 31 augusti 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar framtagen finansrapport januari - augusti 
2005. Se vidare aktbilaga.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera finansrapporten. 
------ 
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KS § 164/05  
AU § 201/05 05/KS0141 
Delårsbokslut januari – augusti med prognos för helår 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Resultatet (årets resultat) efter åtta månader visar ett positivt resultat på 5,1 
Mkr. Prognosen för helåret 2005 pekar på ett positivt resultat på 5 Mkr, dvs  
0,6 Mkr bättre än budget. 
  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med prognos för helår 2005. 
 
 Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att samtliga förvaltningarna ska se över sin övertid, 
 
att notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med prognos för helår 2005. 
 -----  
Exp till: 
Samtliga förvaltningar 
Kommunfullmäktige 
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KS § 165/05 05/KS0148 
Delårsbokslut Torsås Bostads AB per den 30 juni 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om Torsås Bostads AB;s delårsbokslut för 
perioden 2005-01-01—2005-06-30. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet. 
 -----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 166/05 05/KS0149 
Delårsbokslut Torsås Fastighets AB per den 30 juni 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om Torsås Fastighets AB;s delårsbokslut 
för perioden 2005-01-01—2005-06-30. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet. 
 -----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 167/05 05/KS0150 
Delårsbokslut Bergkvara Hamn & Stuveri AB per den 30 juni 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om Bergkvara Hamn & Stuveri AB:s del-
årsbokslut för perioden 2005-01-01—2005-06-30. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet. 
 -----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 168/05 05/KS0151 
Delårsbokslut Torsås Fjärrvärmenät per den 31 augusti 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårs-
bokslut för perioden 2005-01-01—2005-08-31. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet. 
 -----  
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 169/05  
AU § 194/05  05/KS0049 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommuns gällande hälsoskyddsföreskrifter trädde i kraft i oktober 1985. 
En ändring har skett (1992) då begränsning om tomgångskörning skärptes från 
3 till 1 minut inom detaljplanelagda områden samt benämningen detaljplan er-
satte tidigare benämningar stads- och byggnadsplan. 
 
Då regelverket (miljöbalken mm) har genomgått en del förändringar sedan 
1985 kan det vara lämpligt att revidera befintliga föreskrifter eller helt ersätta 
med nya. 
 
Stöd för att utfärda lokala hälsoskyddsföreskrifter finns i miljöbalkens 9 och 14 
kap samt i förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Miljöchef Jan Andersson informerar om att miljökontoret har sedan 2000 påbör-
jat översynen av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Förslag har varit ute på 
remiss till de som ansetts särskilt berörda. Inkomna yttrande har beaktats i det 
vidare arbetet. 
 
Miljönämnden beslutar 2005-02-16 § 1 att hemställa att kommunfullmäktige 
antar nya lokal hälsoskyddsföreskrifter enligt aktbilaga ”Lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås kommun” daterad 2005-
02-02. Befintliga föreskrifter ska samtidigt upphöra att gälla.  Då beslut fattas i 
kommunfullmäktige ska detta meddelas Länsstyrelsen för kungörelse och 
tryckning. 
 
Önskemål från ledamot Anders Walterson, c att komplettera 4 § pkt 3 med 
orm, skorpioner och giftiga spindlar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c yrkar att, texten vid vatten-
drag gäller skyddsavstånd på minst 6 m tas bort från 8 §. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att texten vid vattendrag gäller skyddsavstånd på minst 6 m tas bort från 8 §, 
 
att anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter enligt aktbilaga ”Lokala föreskrifter 
     för att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås kommun” daterad  
     2005-02-02.  
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forts § 169, Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-10-04 
 
Ledamot Anders Walterson, c önskemål om kompletterande med skorpioner 
och giftiga spindlar är enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, Kommunala föreskrifter 39 § ej tillåtet.  
 
Yrkanden och propositioner 
 
Ledamöter Jessica Lundgren, mp och Christer Söderholm, kd yrkar att texten i 
8 § Vid vattendrag gäller skyddsavstånd på minst 6 meter bibehålles enligt mil-
jönämndens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Jessica 
Lundgren, mp och Christer Söderholm, kd yrkande finner han att kommunsty-
relsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag varvid votering begärs. 
 
Votering 
 
Vid votering där ja = arbetsutskottets förslag och nej = Jessica Lundgrens, mp 
och Christer Söderholms, kd, yrkande avges 7 ja-röster, 3 nej-röster och 1 av-
står. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  
Yrkanden och propositioner 
 
Ledamot Roland Swedestam, s yrkar borttagande av texten i 10 § Eldning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Roland 
Swedestams, s yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbets-
utskottets förslag varvid votering begärs. 
 
Votering 
 
Vid votering där ja = Roland Swedestams, s yrkande och nej = arbetsutskottets 
förslag avges 5 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslu-
tat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att texten vid vattendrag gäller skyddsavstånd på minst 6 m tas bort från 8 §, 
 
att anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter enligt aktbilaga ”Lokala föreskrifter 
     för att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås kommun” daterad  
     2005-02-02.  
-----    
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forts § 169, Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
 
 
Reservationer 
 
Ledamöter Jessica Lundgren, mp, Christer Söderholm, kd och Anita Svensson, 
s reserverar sig mot beslutet till förmån för Jessica Lundgrens, mp och Christer 
Söderholms, kd yrkande. 
 
Ledamöter Mona Magnusson, m, Roland Swedestam, s, Siv Eriksson, s och 
Ingemar Skotheim, s reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Swede-
stams, s yrkande. 
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KS § 170/05 05/KS0113 
Ansökan om statligt stöd för utbildning av vuxna år 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skolchef JanEric Assarsson informerar om ansökan om statligt stöd för fort-
satt utveckling av vuxenutbildning 2006. Se vidare aktbilaga. 
 
Ansökan ska vara myndigheten för skolutveckling tillhanda senast den 1 ok-
tober 2005. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna skolchefen JanEric Assarssons förslag till ansökan om statligt  
     stöd för fortsatt utveckling av vuxenutbildningen år 2006. 
-----  
Exp till: 
Skolchef JanEric Assarsson 
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KS § 171/05 05/KS0138 
Turism 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Roland Swedestam, s påtalar att inga ärende har varit uppe i ar-
betsutskottet eller kommunstyrelsen gällande turismen 2005.  
 
 Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bjuda in Stine Breum-Appelqvist till nästa kommunstyrelsesammanträde 
     2005-10-04 för en avrapportering från turismen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-10-04 
 
Stine Breum-Appelqvist ger en utförlig rapportering för året 2005. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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KS § 172/05  
AU § 208/05  
AU § 120/05 05/KS0085 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
inom Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt 3 kap 3 § och 3 kap 8 § i lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska det för 
varje kommun finnas ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
rättningstjänst.  
 
Detta handlingsprogram ska antas av kommunfullmäktige för varje ny man-
datperiod. 
 
I programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för 
olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Det 
ska visa vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig, för att göra 
sådana insatser. Förmågan ska redovisas såväl med avseende på förhållan-
dena i fred som under höjd beredskap. 
 
I programmet ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är 
ordnad och hur den planeras. 
 
Kommunen har valt att göra ett gemensamt program för räddningstjänst och 
förebyggande verksamhet. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-05-17: 
 
att sända ut upprättat förslag till handlingsprogrammet på remiss till  
     Emmaboda och Kalmar kommun, räddningstjänsten Östra Blekinge,  
     Länsstyrelsen i Kalmar, kommunalteknik, miljönämnden och byggnads- 
     nämnden i Torsås samt till skorstensfejarmästaren i Torsås kommun, 
 
att remissyttrande ska vara inlämnade senast 2005-08-01till kommun-  
     kansliet i Torsås. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-09-20 
 
Stf räddningschef Michael Foleby redogör för inkomna synpunkter från Läns-
styrelsen Kalmar län, Räddningstjänsten Östra Blekinge, och Torsås kom-
mun tekniska nämnden. 
 
Kalmar kommun samhällsbyggnadsnämnden, Emmaboda kommun kom-
munstyrelsen och Torsås kommun byggnadsnämnden har ingen erinran mot 
upprättat förslag. 
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forts § 172/05, Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst inom Torsås kommun 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna föreliggande förslag till Handlingsprogram för förebyggande  
     verksamhet och räddningstjänst inom Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamot Roland Swedestam, s yrkar återremiss till arbetsutskottet för  
ytterligare beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning, 
 
att uppdra åt räddningschef Nils Bemnell och teknisk chef Tommie Sigvards- 
     son att utreda ansvarsfrågan gällande brand-dammar, brandpostnät,  
     övriga vattentag samt aktuella kartor över vattentillgångarna samt 
 
att återkomma till arbetsutskottet för en redovisning. 
----- 
Exp till: 
Räddningschef Nils Bemnell 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson 
Arbetsutskottet 
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KS § 173/05   
Föregående sammanträdesprotokoll   
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör 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 § 174/05  
AU § 207/05  
KF § 25/05  
KS § 65/05  
AU § 61/05  
AU § 193/04  
KF § 66/04 04/KS0218 
Motion – om drogpolitiskt program 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Söderholm, kd, Jessica Lundgren, mp samt Christer Andersson, fp 
hemställer i en motion att Torsås kommun snarast utarbetar ett drogpolitiskt 
program och i arbetet med detta engagerar hela kommunen. 
 
Alkoholkonsumtionen har ökat med ungefär 30 % i Sverige sedan mitten av 90-
talet. I takt med den ökade konsumtionen har t.ex kurvorna för ungdomar som 
vårdats för alkoholförgiftning, antalet alkoholrelaterade dödsolyckor i  
trafiken och antalet högkonsumenter ökat brant. I takt med den ökade alkohol-
konsumtionen ökar också antalet alkoholister och de alkoholrelaterade dödsfal-
len. Likaså ökar misshandelsfallen och brottsligheten, fler familjetragedier och 
fler barn får växa upp i hem där en eller båda föräldrarna är missbrukare. 
 
Allt detta sker även i Torsås kommun. Inte minst ser vi nu en ökad trend av 
alkoholkonsumtion bland ungdomar boende i kommunen. 
 
Därför är det nödvändigt att samla alla krafter för att motverka denna negativa 
trend och arbeta för en restriktiv alkoholpolitik och för att hindra ungdomar att 
börja med droger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2004-10-20 § 66 att remittera motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
 Arbetsutskottet beslutar: 
 
att utsända motionen på remiss till samtliga nämnder och styrelser 
 
att synpunkter skall vara inlämnade till kommunkansliet senast 2005-01-31. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-03-08 
 
Sammanfattning över inkomna remissyttrande från barn- och utbildnings- 
nämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden och miljönämnden: 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 17 av 28   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2005-10-04 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
forts § 174/05 Motion – Drogpolitiskt program 
 
* positiva till att ett drogpolitiskt program utarbetas samt  
 
* att en arbetsgrupp bildas med representanter från socialnämnden, barn- och 
  utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Folkhälsorådet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och  
     fritidsnämnden och Folkhälsorådet att utse en representant till arbets-  
     gruppen, 
 
att ansvarig nämnd för det drogpolitiska programmet är socialnämnden. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ledamöter Siv Eriksson, s och Jessica Lundgren, mp initierar frågan om att en 
återredovisning ska ske till kommunstyrelsen om arbetsgruppens samman- 
sättning samt en tidsplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-04-05: 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2005-09-06 redovisa arbetsgruppens 
     sammansättning samt tidsplan. 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att motionen härmed är besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ledamot Hans Wendell, c föreslår att socialnämnden ges möjlighet att utöka 
arbetsgruppen med ytterligare representanter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2005-04-27: 
 
att socialnämnden ges möjlighet att utöka arbetsgruppen med ytterligare  
     representanter,  
 
i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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forts § 174/05 Motion – Drogpolitiskt program 
 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-09-20 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-04-05 § 25 att arbetsgruppens sammansätt-
ning samt tidplan ska redovisas. 
 
Skrivelse från socialchef Ulf Bardh 2005-09-16 föreligger. 
 
I arbetsgruppen ingår: 
 
för socialnämnden Anita Eriksson, sammankallande och Siv Eriksson, 
för barn- och utbildningsnämnden Markus Johansson, 
för kultur- och fritidsnämnden Anders Adelgren och 
för Folkhälsorådet Kerstin Ahlberg. 
 
Ordförande Anita Eriksson och sekreterare Ulf Bardh. 
 
Arbetsgruppen kommer att träffas vid ytterligare två (2) tillfällen i år och vid tre 
(3) tillfällen nästa år med ett sista sammanträde i början av april för att möjlig- 
göra fastställelse i kommunfullmäktige före sommaruppehållet.  
Tidsplanen inkluderar remissbehandling där bl a andra politiska partier, polisen 
och föreningsliv bereds möjligheter att komma med synpunkter. 
 
Programmet kommer att ha som målsättning att mer utgöra ett konkret hand-
lingsprogram där förväntningar och krav på andra nämnder och föreningsliv 
anges och mindre av välformulerade s k programförklaringar. Allt för att kunna 
utgöra ett stöd i vardagen i det förebyggande arbetet. 
 
Arbetsutskottet beslutar förslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utifrån skrivelsen från socialchef Ulf Bardh notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
notera informationen. 
-----  
Exp till:   
Arbetsgruppen för drogpolitiskt program 
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KS § 175/05  
AU § 204/05  
AU § 110/05  
KS § 39/05  
KS § 27/05  
KS § 179/04 05/KS0043 
Nämndsorganisationen Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eric Rydén, Öhrlings PricewaterhouseCoopers ger en redogörelse utifrån PM - 
Förstudie angående administrativa funktioner i Torsås kommun.  
 
Uppdraget har ett tvådelat upplägg. Dels i steg 1 – en förstudie avseende den 
administrativa funktionen och dels i steg 2 – en intervjuserie med inriktning på 
att under våren 2005 genomföra ett seminarium med inriktning på ”Hur styr och 
leder vi Torsås kommun in i framtiden”. 
 
Förstudien i steg 1 görs med utgångspunkt från statistik och jämförelser med 
andra likvärdiga kommuner. Vidare är syftet att översiktligt bedöma vilka kom-
petenser som krävs inför framtiden samt att bedöma om trenden i kommun-
Sverige är decentralisering eller centralisering av kommunernas förvaltnings-
administration. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Seminarium med inriktning på ”Hur styr och leder vi Torsås kommun in i framti-
den” har genomförts under två halvdagar på Öland. Medverkande i seminariet 
är ledamöter i kommunstyrelsen, ordförande och vice ordförande i övriga 
nämnder samt företrädare för partier som inte representeras i kommun-
styrelsen samt chefsgruppen. 
 
Organisationsgruppen förslag, efter överläggningar i gruppen och med hän- 
syn tagen till det seminarium som genomförts på Öland föreligger. Se vidare 
aktbilaga. 
 
I organisationsgruppen medverkar:  
 
Håkan Algotsson, c 
Mona Magnusson, m 
Christer Andersson, fp 
Jessica Lundgren, mp 
Christer Söderholm alt Kjell Johansson, kd 
Roland Swedestam, s 
Lena Gustafsson, v. 
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forts § 175/05, Nämndsorganisationen Torsås kommun 
 
 
 
Yrkande och propositioner 
 
Ledamot Anders Walterson, c yrkar avslag på organisationsgruppens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutar att 
remittera organisationsgruppens förslag till partigrupperna för yttrande varvid 
votering begärs. 
 
Vid votering där ja = remittera organisationsgruppens förslag till partigrupperna 
för yttrande och nej = enligt ledamot Anders Waltersons, c yrkande avgavs 4 
ja-röster, 1 nej-röst. Arbetsutskottet har sålunda beslutat att remittera organisa-
tionsgruppens förslag till partigrupperna för yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-05-03: 
 
att remittera organisationsgruppens förslag till partigrupperna, 
 
att yttrande ska vara inlämnade senast till arbetsutskottets sammanträde  
     2005-09-06. 
 
Reservation 
 
Ledamot Anders Walterson, c reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2005-09-20 
 
Yttrande föreligger från Kristdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Center- par-
tiet, Socialdemokraterna, Torsåsbygdens Moderater, Vänsterpartiet och proto-
koll från byggnadsnämnden 2005-09-12 § 191. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson ger en redogörelse utifrån 
inkomna synpunkter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-09-20: 
 
att ärendet återkommer vid kommunstyrelsens sammanträde 2005-10-04 samt  
 
i övrigt notera informationen. 
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forts § 175/05, Nämndsorganisationen Torsås kommun 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslutar: 
 
att kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson kallar samman organisa- 
     tionsgruppen samt 
 
att ärendet tas upp på kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson 
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KS § 176/05  
AU § 167/05 05/KS0099 
Markförsäljning Ragnabo 3:54 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Lena och Ingemar Skotheim om att få köpa fastig-
heten Ragnabo 3:54 i Bergkvara. 
 
Förslag till köpekontrakt föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna en försäljning av fastigheten Ragnabo 3:54 i Bergkvara samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
 
Jäv 
 
Ledamot Ingemar Skotheim, deltar ej i beslutet pga jäv. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet för komplettering. 
 
Jäv 
 
Ledamot Ingemar Skotheim, deltar ej i beslutet pga jäv. 
----- 
Exp till: 
Arbetsutskottet 
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KS § 177/05  
KS § 131/05  
AU § 169/05 05/KS0123 
Markförsäljning samt Markdisposition del av Brod 2:10 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Tobias Sjöstrand om att få köpa del av fastigheten 
Brod 2:10, 1750 kvm samt disponera del av Brod 2:10, ca 650 kvm. 
 
Förslag till köpekontrakt och avtal om markdisposition föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna en försäljning av del av fastigheten Brod 2:10, 1750 kvm, 
 
att godkänna föreliggande dispositionsavtal på del av fastigheten Brod 2:10, 
      650 kvm samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommun-  
     direktör Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet och dispositions- 
     avtalet. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-09-06 
 
Skrivelse har inkommit från Tobias Sjöstrand, där han påtalar att intresset av 
att disponera del av Brod 2:10, 650 kvm är, under förutsättning att han får plan-
tera en häck som kommer att bli cirka 3-6 m hög, cirka 2 m in från cykelvägen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2005-09-06: 
 
att återkomma till nästa kommunstyrelsesammanträde angående försäljning  
     av del av fastigheten Brod 2:10, 1750 kvm samt 
 
att avslå framställan om att få disponera mark på del av fastigheten Brod 2:10, 
     650 kvm. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet för komplettering. 
----- 
Exp till: 
Arbetsutskottet 
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KS § 178/05  
AU § 185/05  05/KS0131 
Mistvind AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mikael Jakobsson, Mistvind AB ger en information om verksamheten i Bergkva-
ra hamn. 
 
Mistvind har verksamhet i Bergkvara hamn sedan 2001. 
 
Bolaget är registrerat i Bergkvara och har två anställda från orten. Bolaget har 
båten SVEA och en servicebil. 
 
Verksamhet tills nu: 
* Båttrafik till och från Utblicken 
* Båtverksamhet för Airicole för andra aktiviteter  
* Avprovning av SASH systemet. 
 
För att få en långsiktig förankring behöver verksamheten fasta lokaler där inve-
steringar görs i egna lokaler. Önskemål finns att förvärva den del av fastigheten 
där uthusen ligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2005-09-08: 
 
att ärendet tas upp i kommunstyrelsen för ställningstagande av en eventuell  
     markförsäljning samt 
 
i övrigt notera informationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ställa sig positiva till att sälja mark i Bergkvara till Mistvind AB. 
----- 
Exp till: 
Mikael Jakobsson 
Mistvind AB    
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KS § 179/05  
AU § 195/05 05/KS0117 
Eolus Vind AB, Vindkraftverk Ekaryd 3:16 
  
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsnämnden gav Eolus Vind AB bygglov för ett vindkraftverk på fastig-
heten Ekaryd 3:16 2005-04-25. 
 
Miljönämnden beslutar 2005-06-16 § 45 att med stöd av miljöbalken 1 kap 1 §, 
2 kap 4 § samt 26 kap 9 § förbjuda Eolus vind AB att i nuläge uppföra och be-
driva vindkraftsanläggning på fastigheten 3:16 
 
Miljönämnden anser att en översiktsplan (motsvarande) över inlandsregionen 
av kommunen först ska utarbetas. I denna plan bör framgå var och hur vind- 
kraftverken i området ska utformas för att uppnå störst samhällsekonomisk nyt-
ta med minimal störning för hälsa och miljö. För det aktuella området saknas 
en sådan plan. 
 
Miljönämnden beslutar vidare att till kommunstyrelsen hemställa att en över-
siktsplan (motsvarande) över de områden som inte tidigare berörts ur vind-
kraftsperspektiv arbetas fram och antas till ledning för framtida etablering av 
vindkraft. I dagsläget finns ett tillägg till översiktplan antagen 2002-09-25 § 56 
om vindkraft men denna behandlar endast den kustnära zonen (upp till ca 5 km 
från kusten). Se vidare aktbilaga. 
 
 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att utöka översiktsplanen längre västerut för vindkraftverk, 
 
att inga invändningar föreligger mot placeringen av vindkraftverk på fastigheten 
     Ekaryd 3:16. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utöka översiktsplanen längre västerut för vindkraftverk, 
 
att inga invändningar föreligger mot placeringen av vindkraftverk på fastigheten 
     Ekaryd 3:16. 
----- 
Eulos Vind AB 
Bengt Simmingsköld 
Väpnaregatan 17 
281 50 Hässleholm 
Miljönämnden 
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KS § 180/05  
AU § 206/05  
AU § 181/05  
AU § 159/05  
AU § 80/05  
KS § 69/05 05/KS0062 
Planutställning - Detaljplan för Södra Ragnabo, del av Ragnabo 1:3 m fl 
fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för Södra 
Ragnabo 1:3 m fl fastigheter. 
 
Syftet med detaljplanen är främst att justera planbestämmelser efter nuvarande 
markanvändning. Planen möjliggör större byggrätter. Kommunalt vatten och 
avlopp har nyligen dragits fram till och inom området varvid permanent-
bosättning underlättas. En förutsättning för förändringarna är att området i stort 
sett ska bibehålla sina speciella karaktärer. Ianspråktagande av större byggrät-
ter än vad som gäller idag förutsätter anslutning till kommunalt VA-system.  
 
Planförslaget har varit föremål för samråd enligt Plan och bygglagens 5 kap 20 
§, normalt planförfarande under tiden 2005-03-21--2005-04-15. 
 
Utställning har skett under tiden 2005-06-30--2005-08-15 varvid 7 skriftliga ytt-
rande med synpunkter har inkommit, vilka sammanställts i kommunens utlå-
tande. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2005-09-12 § 181 att sända detaljplanen vidare till 
kommunfullmäktige för antagande. Se vidare aktbilaga. 
 
 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta upprättat förslag för detaljplan för Södra Ragnabo, del av Ragnabo 1:3  
     m fl fastigheter. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2005-10-04 
 
Synpunkter från Agneta och Tommy Klippvik föreligger. 
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fort § 180, Detaljplan för Södra Ragnabo, del av Ragnabo 1:3 m fl fastig-
heter 
 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson påtalar att fel uppstått i anta-
gandehandlingarna. 
 
I genomförandebeskrivning sid 3, ansvarsfördelning och huvudmannaskap ska 
texten badplatser och småbåtshamn tas bort samt att texten, en stamdiamater 
över 20 cm kräver bygglov ändras till, en stamdiamater över 10 cm kräver 
bygglov. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att i genomförandebeskrivning sid 3, ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
     ska texten badplatser och småbåtshamn tas bort samt att texten, en stam- 
     diamater över 20 cm kräver bygglov ändras till, en stamdiamater över  
     10 cm kräver bygglov, 
 
att anta upprättat förslag för detaljplan för Södra Ragnabo, del av Ragnabo 1:3  
     m fl fastigheter, 
 
att notera inkomna synpunkter från Agneta och Tommy Klippvik. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 181/05   
Anmälan av beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2005-09-06, 2005-09-20 och budgetberedning 
2005-09-22, 2005-09-26 och 2005-09-28. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


