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Plats och tid Kommunledningskontoret, 2007-03-20, 12.00 – 12.30  
  
Beslutande Roland Swedestam, s, ordförande 
 Håkan Algotsson, c 
 Mona Magnusson, m 
 Bert Appert, tp  
 Lena Gustafsson, v, tjänstgörande ersättare 
 Irma Folkesson, c, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Lena Gustafsson 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2007-03-20 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 141 - 143 

    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Lena Gustafsson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2007-03-20   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2007-03-20 Datum för anslags 
nedtagande 

2007-04-11 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 141/07              07/KS0075 
Förvärv av Brod 1:40 ”Brobacksgården”/Kommunal borgen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Bostads AB har erbjudits att förvärva fastigheten Brod 1:40 ”Brobacksgården” 
med pågående ombyggnadsprojekt. I projektet ingår även att förse bolagets närliggande 
byggnader på Backvägen, Tallvägen och Motellvägen med nytt uppvärmningssystem.  
 
Torsås Bostads AB:s styrelse har vid sammanträde 2007-03-18 efter genomgång av 
ritningsunderlag och kalkyler enhälligt beslutat att: 
 
• hos Kommunfullmäktige hemställa om att förvärva fastigheten Brod 1:40, med 
   tillhörande ombyggnadsprojekt och att  
• hos Kommunfullmäktige hemställa om kommunal borgen på som högst 18, 6 Mkr  

för fastigheten och projektets förvärvande. 
 

Arbetsutskottets behandling 2007-03-20 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam föredrar ärendet. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Håkan Algotsson, c yrkar bifall till Torsås 
Bostads AB:s hemställan. 
 
Bert Appert, tp yrkar avslag på Torsås Bostads AB:s hemställan. 
 
Mona Magnusson, m avstår från ställningstagande tills mer information lämnas i 
ärendet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Rolands Swedestam, s med instämmande 
av Håkan Algotssons, c yrkande och Bert Apperts, tp avslagsyrkande finner han att 
arbetsutskottet beslutat enligt Roland Swedestam, s med instämmande av Håkan 
Algotsson, c yrkande. 
 
Reservation 
 
Bert Appert, tp reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att Torsås Bostads AB förvärvar fastigheten Brod 1:40 med pågående  
      ombyggnadsprojekt samt 
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Fortsättning § 141/07, Förvärv av Brod 1:40 ”Brobacksgården”/Kommunal 
borgen 
 
 
att Torsås kommun förbinder sig att teckna kommunal borgen för projektets  
      finansiering upp till 18,6 Mkr, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 142/07 
KF § 7/07 
KS § 25/07 
AU § 88/07 
AU § 50/07               
KS § 241/06             05/KS0034 
Översiktsplanen Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att synpunkter har inkommit från 
Länsstyrelsen gällande Torsås kommuns översiktsplan. 
 
* Riksintresse saknas 
* Kulturvärden saknas 
* Kustvärdering saknas 
* Kartunderlag inte tillräckligt 
* Efterfrågar en dialog med Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-01-23: 
 
att bjuda in representanter från Länsstyrelsen och konsult Karl-Erik Rosen till 
    arbetsutskottets sammanträde, 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-02-20 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam informerar om sammanträffandet 
med Länsstyrelsen gällande Torsås kommuns översiktsplan. 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar att uppdra åt kommunchef 
Tommy Nyberg att påbörja framtagande av ny översiktsplan genom att föreslå en 
arbetsgrupp av tjänstemän från berörda nämnder och extern medverkan. 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar att Karl-Erik 
Rosén inbjuds för att redovisa arbetet med förslaget till reviderad översiktsplan samt för 
överläggning om Roséns eventuella fortsatta medverkan. 
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Fortsättning § 142/07, Översiktsplanen Torsås kommun 
 
 
Bert Appert, tp yrkar att nu gällande översiktsplan och det av kommunfullmäktige 
2002-09-02 antagna tillägget till översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk 
ska revideras ingående genom förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid 
beaktas att nu gällande beslut om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft inte 
längre har stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. Vidare att det i slutet av 2006 
presenterade förslaget till reviderad översiktsplan avvisas som alternativ till nu gällande 
översiktsplan med hänvisning till de mycket stora bristerna i det framlagda förslaget. 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 11.10 och återupptas igen klockan 11.20. 
 
Vid av ordföranden ställd proposition mellan Roland Swedestams, s tillsammans med 
Bert Apperts, tp yrkande å ena sidan och Håkan Algotssons, c med instämmande av 
Mona Magnusson, m yrkande å andra sidan finner han att arbetsutskottet beslutat enligt 
Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden och 
nej = enligt Håkan Algotssons, c och Mona Magnussons, m yrkande avges 3 ja-röster 
och 2 nej-röster. Arbetsutskottet har sålunda beslutat enligt Roland Swedstams, s och 
Bert Apperts, tp yrkanden. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att påbörja framtagande av ny översiktsplan  
      genom att föreslå en arbetsgrupp av tjänstemän från berörda nämnder och extern  
      medverkan. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att nu gällande översiktsplan och det av kommunfullmäktige 2002-09-02 antagna 
     tillägget till översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk ska revideras  
     ingående genom förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid beaktas att 
     nu gällande beslut om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft inte längre har  
     stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. Vidare att det i slutet av 2006  
     presenterade förslaget till reviderad översiktsplan avvisas som alternativ till nu  
     gällande översiktsplan med hänvisning till de mycket stora bristerna i det framlagda  
     förslaget. 
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Fortsättning § 142/07, Översiktsplanen Torsås kommun 
 
 
Kommunstyrelsens behandling 2007-02-27 
 
Yttrande föreligger från Energimyndigheten, Fiskeriverket, SGU, Skogsstyrelsen, Post 
& Telestyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Vägverket, Djursviks Samhällsförening, 
Mörbylånga kommun, Karlskrona kommun och byggnadsnämnden i Torsås kommun. 
 
Lars Carlson hemställer i en skrivelse att Regeringen, Länsstyrelsen och Torsås 
kommun: 
 
1. avslår samtliga ansökningar om uppförande av landbaserade vindkraftverk öster om 

E 22 inom Torsås kommun, 
2. förklarar området kuststräckan öster om E 22, landskapsbildskyddat, 
3. förklarar området kuststräckan öster om E 22, utgöra ett Riksintresse ur natur- och 

kultur hänseende. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-02-20 § 87 att inkommen skrivelse från Lars Carlson tas 
med i arbetet med Torsås kommuns översiktsplan.  
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-02-20 § 22 att avstå från yttrande då förmodligen ny 
översiktsplan kommer att utarbetas. 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s tillsammans med Bert Appert, tp 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m och Hans-Olof Berg, c 
yrkar att Karl-Erik Rosén inbjuds för att redovisa arbetet med förslaget till reviderad 
översiktsplan samt för överläggning om Roséns eventuella fortsatta medverkan. 
 
Vid av ordföranden ställd proposition mellan Roland Swedestams, s tillsammans med 
Bert Apperts, tp yrkande å ena sidan och Håkan Algotssons, c med instämmande av 
Mona Magnusson, m och Hans-Olof Bergs, c yrkande å andra sidan finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden och 
nej = enligt Håkan Algotssons, c  Mona Magnussons, m och Hans-Olof Bergs, c 
yrkande avges 6  ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt 
Roland Swedestams, s och Bert Apperts, tp yrkanden. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, c, Mona Magnusson, m, Irma Folkesson, c, Hans-Olof Berg, c och 
Marie Jansson, kd reserverar sig mot beslutet. 
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Fortsättning § 142/07, Översiktsplanen Torsås kommun 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att påbörja framtagande av ny översiktsplan  
      genom att föreslå en arbetsgrupp av tjänstemän från berörda nämnder och extern  
      medverkan samt 
 
att inkomna yttrande samt inkommen skrivelse från Lars Carlson tas med i arbetet med  
     Torsås kommuns översiktplan. 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att nu gällande översiktsplan och det av kommunfullmäktige 2002-09-02 antagna 
     tillägget till översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk ska revideras  
     ingående genom förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid beaktas att 
     nu gällande beslut om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft inte längre har  
     stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. Vidare att det i slutet av 2006  
     presenterade förslaget till reviderad översiktsplan avvisas som alternativ till nu  
     gällande översiktsplan med hänvisning till de mycket stora bristerna i det framlagda  
     förslaget, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2007-02-28 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Håkan Algotsson, c med instämmande av Mona Magnusson, m yrkar återremiss av 
ärendet med motiveringen att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ärendet 
när det finns ett förslag att ta ställning till. 
 
Bert Appert, tp med instämmande av Roland Swedestam, s yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid av ordföranden ställd proposition om ärendet ska avgöras under kvällen eller enligt 
Håkan Algotssons, c med instämmande av Mona Magnussons, m yrkande finner hon att 
Kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras under kvällen varvid votering 
begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt kommunstyrelsens förslag och nej = enligt Håkan 
Algotssons, c med instämmande av Mona Magnussons, m yrkanden avges 18 ja-röster 
och 16 nej-röster samt 1 röst avstår. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att åter-
remittera ärendet till kommunstyrelsen. 
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Fortsättning § 142/07, Översiktsplanen Torsås kommun 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-02-28: 
 
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att återkomma med ärendet 
    när det finns ett förslag att ta ställning till. 
  
Arbetsutskottets behandling 2007-03-20 
 
Med hänvisning till Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-28, att återremittera ärendet 
med motiveringen att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ärendet när det 
finns ett förslag att ta ställning till, så avstår Håkan Algotsson, c och Mona Magnusson, 
m från att ta beslut i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att nu gällande översiktsplan och det av kommunfullmäktige 2002-09-02 antagna 
     tillägget till översiktsplan benämnt lokalisering av vindkraftverk ska revideras  
     ingående genom förnyad och fördjupad översyn. Bland annat ska därvid beaktas att 
     nu gällande beslut om lämpliga områden för lokalisering av vindkraft inte längre har  
     stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. Vidare att det i slutet av 2006  
     presenterade förslaget till reviderad översiktsplan avvisas som alternativ till nu  
     gällande översiktsplan med hänvisning till de mycket stora bristerna i det framlagda  
     förslaget, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 143/07               07/KS0067 
Hemställan om solidarisk borgen för Räddningstjänstförbundet  
Emmaboda – Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningstjänstförbundet har gjort en hemställan till Torsås kommun och Emmaboda 
kommun om att erhålla en solidarisk borgen på 8 Mkr. Detta är den maximala 
lånesumman för räddningstjänstförbundet, vilken regleras i förbundsordningen § 11.  
 
Genom en solidarisk borgen från båda kommunerna, blir villkoren vid en eventuell 
extern upplåning betydligt mer förmånliga för förbundet. 
 
En extern upplåning möjliggör för Räddningstjänstförbundet att investera i fordon och 
annat material. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås en solidarisk borgen  
     motsvarande 8 Mkr, under förutsättning att Emmaboda kommun fattar samma beslut, 
 
att en borgensavgift uttages i enlighet med Emmaboda kommun,  
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 


