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 Bert Appert, tp 
 Irma Folkesson, c, tjänstgörande ersättare 
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Övriga deltagande Kent Frost, tf kommunchef, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Irma Folkesson 
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AU § 100 
AU 81/07                00/KS0112 
Besök av PEAB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Göran Lindeborg och Lennart Svensson från PEAB ger en information om 
planerad exploatering med cirka 20 kustnära tomter i Djursvik. 
 
Kontaktperson mot PEAB är kommunchef Tommy Nyberg. 
 
Skissförslag på området föreligger. 
 
Yrkande 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar att i beslutet ska 
stå kommunen ställer sig positiva till en exploatering av Djursviksområdet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bjuda in stadsarkitekt Arne Wandin till nästa arbetsutskott för att diskutera  
     förutsättningarna för att gå vidare med ett planprogram över Djursviksområdet, 
 
att notera informationen från Göran Lindeborg och Lennart Svensson från PEAB. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-03-06 
 
Stadsarkitekt Arne Wandin, Vatten & Samhällsteknik AB informerar om 
förutsättningarna för att gå vidare med ett planprogram över Djursviksområdet. 
 
Yrkande 
 
Mona Magnusson, m yrkar att arbetet fortsätter med att upprätta ett planprogram över 
Djursviksområdet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att ta fram ett kostnadsförslag samt en tidsplan för ett  
     planprogram över Djursvik med omnejd samt 
 
att kostnadsförslag samt tidsplan ska inlämnas till kommunkansliet senast 2007-03-26. 
----- 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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AU § 101/07             07/KS0054 
Ansökan om markköp del av Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Morgan Hansson att få köpa mark på del av fastigheten 
Övraby  1:14 enligt kartutdrag. 
 
Idag finns ingen väg till fastigheten vilket innebär att servitut måste tecknas på 
fastigheten Övraby 1:100. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att ta fram förslag på köpekontrakt på del av  
     fastigheten Övraby 1:14 enligt kartutdrag. 
----- 
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 22   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-06 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 102/07 
Ansökan om markköp del av Torsås 4:2 och 4:4 
 
Ärendebeskrivning 
 
Spinova AB i Torsås vill köpa mark i anslutning till fabriken på det västra 
industriområdet för att säkra företagets framtida expansion. 
 
Det gäller cirka 15 000 kvm mark söder om den befintliga industribyggnaden i Torsås 
på del av fastigheterna Torsås 4:2 och 4:4 som idag inte är planlagt. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att ta fram ett kostnadsförslag och en tidsplan för ett 
     planprogram för utökad planläggning av industriområdet. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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AU § 103/07             05/KS0034 
Informationsärende – Skrivelse från Bert Appert angående översiktsplanen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt överenskommelse med Roland Swedestam, s har Bert Appert, tp sonderat 
förutsättningarna för eventuell medverkan från Bleking Läns Högskola i arbetet med 
förestående revidering av översiktsplanen. Det blir tal om del uppgifter inom ramen för 
det totala översiktsplanearbetet, till exempel arbete gällande kustnära bebyggelse. 
 
Enligt Bert Appert, tp måste det först tillskapas en politisk ledningsgrupp med 
företrädare för kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och miljönämnden. Därefter måste 
det bildas en arbetsgrupp där det ingår tjänstemän, som representerar dessa självklara 
huvudintressenter. Det bör vara lika självklart att kommunens stadsarkitekt, som 
kommunens särskilt sakkunnige, den här gången får en central roll i arbetsgruppen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna skrivelsen från Bert Appert till kommunchef Tommy Nyberg. 
-----  
Exp till: 
Kommunchef Tommy Nyberg 
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AU § 104/07             07/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 105/07                07/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
----- 
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AU § 106/07             07/KS0005 
Förköpsyttrande Gummebo 2:35 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Gummebo 2:35. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet       Köpehandling    Köpesumma 
 
Gummebo 2:35     Köpekontrakt     475 000:- (Fyrahundra-  
          2007-02-25     sjuttiofemtusen kronor 
----- 
Exp till: 
Svensk Fastighetsförmedling 
Josefine Robertsson 
Stationsgatan 6 
382 30 Nybro 
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AU § 107/07             07/KS0016 
Larmlista Kris-jour-kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har avtal med SOS Alarm gällande krisjour. 
Avtalsperioden är 2006-04-01—2009-03-31. 
 
Åtagande från SOS Alarm gäller dygnet runt och innebär att räddningsledare eller 
medlem i kommunens ledningsgrupp begär aktivering av lämplig larmlista.  
 
Revidering av larmlista: 
 
Inre kärna (ledningsgruppen) 
 
Roland Swedestam 
Håkan Algotsson 
Michael Foleby 
Tommy Nyberg 
 
Krisgrupp Skolor: 
 
JanEric Assarsson 
Emöke Bokor 
Britt-Marie Graufmman 
 
Krisgrupp Kyrkan: 
 
Mattias Redegard 
Anders Hedlund 
Ronny Fransson 
Rune Olofsson 
Magnus Lager  
Märta Gundersson 
 
Krisgrupp Sjukvård 
 
Laila Söderholm 
Lena Rundgren 
Stefan Ilhammar 
 
Krisgrupp social/övrigt 
 
Carina Leijon 
Gunnar Gustavsson 
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Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna reviderad larmlista Kris-jour-kommun. 
-----  
Exp till: 
SOS Alarm 
Säkerhetsansvarig Mona Wollinger 
Berörda i gruppen 
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AU § 108/07             07/KS0060 
Revidering Brottsförebyggande rådet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2003-05-06 § 76 representanter för ledningsgrupp och 
arbetsgrupp i Brottsförebyggande rådet. 
 
En genomgång och revidering av representanter i Brottsförebyggande rådet  bör ske. 
 
Yrkanden 
 
Lena Gustafsson, v med instämmande av Bert Appert, tp yrkar en återkoppling med 
Brottsförebyggande rådet för en rapport om vad som har uträttats under åren. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att begära in en rapport från Brottsförebyggande rådet om vad som har uträttats under  
     åren från 2003. 
-----  
Exp till: 
Ledningsgruppen Håkan Algotsson 
Arbetsgrupp Emöke Bokor 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 22   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-06 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 109/07  
AU § 194/06            06/KS0144 
Redovisning bussbiljetter till gymnasieelever höstterminen 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-01-17 § 14 att korrespondensgymnasiet och 
Mjölnerskolan ska redovisa terminsvis till kommunstyrelsen utlämnade bussbiljetter. 
 
Korrespondensgymnasiet har under vårterminen 2006 lämnat ut totalt 396 stycken och 
Mjölnerskolan totalt 532 stycken. 
 
Korrespondensgymnasiet har under höstterminen 2006 lämnat ut totalt 489 stycken och 
Mjölnerskolan totalt 1 375 stycken. 
 
Finansiering av bussbiljetter sker inom kommunstyrelsens budget verksamhet 71101. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Att notera redovisningen av utlämnade busskort under höstterminen 2006. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 110/07 
AU § 60/07 
AU § 37/07 
KF § 185/06 
KS § 254/06 
KF § 118/06 
KS § 254/06 
KS § 199/06 
BB § 6/06               Dnr 06/KS0203 
Brukningsavgifter för VA 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden föreslår brukningsavgifter för VA år 2007. 
 
           exklusive moms    inklusive moms 
Timtaxa               350:-                  437:50 
Borttagning av mätare, vintertid 
Avläsning av mätare. 
 
Övriga avgifter föreslås oförändrade och lika 2006. 
 
 Se vidare aktbilaga. 
 
Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
enligt budgetberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-11-29 
 
Yrkande och propositioner 
 
Leif Lindberg, tp med instämmande av Roland Swedestam, s och Lena Gustafsson, v 
yrkar återremittering av ärendet för ny beredning gällande fast avgift inom 
Djursvik/Påbonäs, Ragnabo 13:1 och 1:3. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till kommunstyrelsen beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Leif Lindberg, tp med instämmande av 
Roland Swedestam, s och Lena Gustafssons, v yrkande och Håkan Algotssons, c 
yrkande finner han att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet för ny 
beredning gällande fast avgift inom Djursvik/Påbonäs, Ragnabo 13:1 och 1:3. 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 22   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-06 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
Fortsättning § 110/07, Brukningstaxa för VA 2007 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att återremittera ärendet för ny beredning. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-12-05 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-12-04 § att vidhålla föreslagen oförändrad taxa. 
 
Yrkande och propositioner 
 
Roland Swedestam, s yrkar att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 
13:1 och 1:3 slopas och fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa. 
 
Håkan Algotsson, c och Christer Söderholm, kd yrkar bifall till tekniska nämndens 
förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s yrkande och Håkan  
Algotssons, c med instämmande av Christer Söderholms, kd yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Rolands Swedestams, s yrkande att den särskilda taxan 
för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och fastigheterna införlivas i 
ordinarie föreslagen taxa. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och 
     fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa,  
 
i övrig enligt budgetberedningens förslag. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, Irma Folkesson, Hans-Olof Berg, Christina Svensson samtliga inom  
c-gruppen, Mona Magnusson, m och Christer Söderholm, kd reserverar sig skriftligt 
mot beslutet. Bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2006-12-18 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Magnus Nilsén, m och Jan-Erik Blomberg, kd 
yrkar bifall till tekniska nämndens förslag. 
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Fortsättning § 110/07, Brukningstaxa för VA 2007 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Leif Lindberg, tp yrkar bifall till kommun-  
styrelsens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Håkans Algotssons, c med instämmande av  
Magnus Nilséns, m och Jan-Erik Blombergs, kd yrkande och Roland Swedestams, s 
med instämmande av Leif Lindberg, tp yrkande finner hon att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt tekniska 
nämndens förslag avges 18 ja-röster och 15 nej-röster. Kommunfullmäktige har sålunda 
beslutat enligt Roland Swedestam, s med instämmande av Leif Lindberg, tp att yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och 
Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att den särskilda taxan för Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 slopas och 
     fastigheterna införlivas i ordinarie föreslagen taxa,  
 
i övrig enligt budgetberedningens förslag. 
 
Reservation 
 
Samtliga inom c-gruppen, moderaterna, kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
 
Arbetsutskottets behandling 2007-01-23 
 
Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2006-12-18 § 185 har inlämnats av 
Kroka-Påbonäs Samfällighetsförening och Willy Svensson. 
 
Föreläggande från Länsrätten i Kalmar län föreligger. Svar ska vara Länsrätten tillhanda 
senast 2007-01-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att efterhör om förlängd yttrande tid hos  
     Länsrätten samt att sammanställa ett svar till Länsrätten. 
 
Arbetsskottets behandling 2007-02-06 
 
Beslut 2007-01-25 från Länsrätten i Kalmar föreligger där Länsrätten avvisar inlämnat 
överklagande från Norrgårdens Samfällighetsförening. 
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Fortsättning § 110/07, Brukningstaxa för VA 2007 
 
Förslag på yttrande föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s 
och kommunchef Tommy Nyberg samt från Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, 
m. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar bifall till sitt egna och 
kommunchef Tommy Nybergs yttrande. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar bifall till sitt egna och Mona Magnussons, m yttrande. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s och Tommy 
Nybergs yrkande och Håkan Algotsson, c och Mona Magnussons yrkande finner han att 
arbetsutskottet beslutat enligt Roland Swedestam, c och Tommy Nybergs yrkande 
varvid votering begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s och Tommy Nybergs yrkande och 
nej = Håkan Algotssons, c och Mona Magnussons, m yrkande avges 3 ja-röster och 2 
nej-röster. Arbetsutskottet har sålunda beslutat att godkänna Roland Swedestam, s och 
Tommy Nybergs upprättade förslag till yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att godkänna kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och Tommy Nybergs 
     upprättade yttrande som sitt eget,  
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt egna yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-03-06 
 
Föreläggande 2007-02-27 föreligger från Länsrätten i Kalmar att tillfälle ges att yttra sig 
avseende kommunens självkostnader för området. Yttrande ska vara Länsrätten 
tillhanda senast 2007-03-27 med målnummer 42-07. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att avstå från att avge något yttrande på kommunens självkostnader för området. 
----- 
Exp till: Kommunstyrelsen 
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AU § 110/07             07/KS0059 
Uppsägning av hyresavtal Bergkvara 2:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
E.ON Vind Sverige AB har i skrivelse sagt upp hyreskontrakt för Bergkvara 2:1, 
Hamngatan 5 A, B och D att upphöra 2007-05-31. 
 
Kommunassistent Yvonne Nilsson initierar frågan om eventuellt efterhöra med 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB om intresse finns att efter 2007-05-31  hyra de lediga  
lägenheterna 5 A, B och D. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att efterhöra med Bergkvara Hamn & Stuveri AB om intresse finns att hyra  
     lägenheterna Hamngatan 5 A, B och D. 
-----  
Exp till: 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB 
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AU § 112/07 
KS § 13/07 
AU § 204/06 
AU § 197/06             06/KS0029 
Kalmar Läns Trafik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har beretts möjlighet att avlämna remissvar på Kalmar Läns Trafik 
AB:s trafikutredning/underlag för upphandling inför trafikåret 2008/2009. 
 
Befintliga trafikavtal gäller fram till augusti 2008. Inför en ny upphandling ska så 
mycket trafik som möjligt samordnas således även skolresor, färdtjänst och 
sjuktransporter. Vilket idag görs i största möjliga utsträckning redan idag i Torsås 
kommun. 
 
Av föreliggande trafikutredning inför trafikåret 2008/2009 sägs att kommuntrafiken 
inom Torsås kommun förutsätts gå i oförminskad omfattning vilket bedöms positivt. 
 
Remissvar föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och 
kommunchef Tommy Nyberg. 
 
Yrkande 
 
Centergruppen yrkar att av- och påstigningsmöjligheter ska finnas i Söderåkra. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna upprättat remissvar från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam  
     och kommunchef Tommy Nyberg. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-03-06 
 
Sammanfattning av remissvaren på KLT:s trafikutredning/underlag för upphandling 
inför trafikåret 2008/09 och framåt föreligger från Kalmar Läns Trafik AB. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera inkomna remissvar på KLT:s trafikutredning/underlag för upphandling inför  
     trafikåret 2008/09 och framåt föreligger från Kalmar Läns Trafik AB. 
------ 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 113/07 
AU § 295/06              
AU § 208/06             06/KS0162 
Naturvårdsplan Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg föredrar ärendet. 
 
Naturvårdsplanen är att betrakta som ett program vilket i sina huvuddrag avses 
ingå i översiktsplanen. 
 
Det finns flera skäl för att arbeta fram en naturvårdsplan på kommunal nivå: 
 
* I naturvårdslagens inledande bestämmelser fastslås det att naturvården är av såväl 
   statlig som kommunal angelägenhet. 
* De areella näringarna och andra sektorer av samhället kommer i framtiden att få ta 
   ett större ansvar för sin påverkan av den yttre miljön. 
* Ideella föreningar och organisationer får allt mer genomslagskraft som samhälls- 
   påverkare. 
* I första hand vill planen lyfta fram exempel på områden som är värdefulla ur natur- 
   och kultursynpunkt. 
 
Syftet för att nå den regionala och nationella miljömålen: 
 
* Bevara den biologiska mångfalden. 
* Skydda naturlandskapet. 
* Hushålla med naturresurser. 
* Tillgodose behovet av områden för det rörliga friluftslivet. 
* Informera kommuninvånarna och exploatörer om de värden som finns i kommunen 
   och hur kommunen ser på dessa. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-09-19: 
 
att utsända naturvårdsplanen på remiss till partigrupperna, LRF,  Torsås Kustmiljö- 
     grupp och bygdegrupperna, 
 
att yttrande ska inlämnas senast 2006-11-30 till kommunkansliet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-12-05 
 
Synpunkter rörande Naturvårdsplan gällande Torsås kommun har inkommit från 
Lantbrukarnas Riksförbund och Djursviks samhällsförening. 
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Fortsättning § 113/06, Naturvårdsplan Torsås kommun 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 2006-12-05: 
 
att påminna partigrupperna, Torsås Kustmiljögrupp och bygdegrupperna om synpunkter 
    på naturvårdsplanen för Torsås kommun, 
 
att förlänga yttrande tiden till 2007-03-01. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-03-06 
 
Yttrande med anledning av förslag till naturvårdsplan för Torsås kommun föreligger 
från Alliansen i Torsås(c, m, kd, fp) och Torsås Kustmiljögrupp föreligger. 
 
Förslag från Alliansen i Torsås är att återremittera naturvårdsplanen och tillsätt en 
politisk arbetsgrupp som får i uppdrag att gå igenom materialet och återkomma när 
viktiga frågetecken har klargjorts. 
 
Yrkande 
 
Bert Appert, tp med instämmande av Roland Swedestam, s yrkar bifall till Alliansens 
förslag med tillägget ”med tjänstemannabiträde”. 
 
Mona Magnusson, m yrkar bifall till Alliansens förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att återremittera naturvårdsplanen och tillsätt en politisk arbetsgrupp med tjänste- 
 mannabiträde som får i uppdrag att gå igenom materialet och återkomma när viktiga  
      frågetecken har klargjorts. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 114/07             07/KS0058 
Remiss förslag på områden av riksintresse för vindkraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
Som ett led i översynen av riksintresset vindbruk har Energimyndigheten givit landets 
länsstyrelser i uppdrag att kartera områden för vindkraft enligt specificerade riktlinjer. 
Till grund för arbetet ligger nya noggrannare studier av vindens energivärden från 
Uppsala universitet. 
 
Länsstyrelsen har gjort en karta över intresseområdet för vindkraft. Länsstyrelsen avser 
att göra en avstämning med kommunerna i länet för att få rektioner på detta utkast till 
områden av riksintresse för vindkraft. Därefter går materialet vidare till Energi-
myndigheten för att sammanställas till en nationell helhetsbild. Energimyndigheten 
samråder sedan med Boverket och andra centrala myndigheter och fattar sedan beslut 
om vad som ska ingå i riksintresset för vindkraft. 
 
Länsstyrelsen anhåller om synpunkter på remissen senast 2007-03-19. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger på förslaget på områden av riksintresse för vindkraft samt 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet vid nästa sammanträde. 
-----  
Exp till: 
Länsstyrelsen Kalmar län 
Kommunstyrelsen 
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AU § 115/07             07/KS0048 
Besparingskrav 2007  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2006-12-18 § 183, att sparbetinget för 2007 ökas till  
3,5 Mkr samt att ledningsgruppen redovisar utförda åtgärder för kostnadsneddragningen 
vid varje månadsuppföljning. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg har utifrån fattade politiska beslut fördelat sparbetinget 
för år 2007 på respektive förvaltning. 
 
Förslag till besparing inom kommunstyrelsens verksamhetsområde: 
 
IT-effektivisering 150 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att anta förslag till besparingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde,  
     IT- effektivisering 150 000 kronor. 
-----  
  
 
 
 
 
 
 
 


